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RESUMO 

Este trabalho consiste em um estudo de caso na empresa Alesat cujo objetivo geral 
é analisar como as redes de relacionamento das antigas empresas Ale e Sat 
influenciaram na formação da parceria. O estudo baseou-se na literatura de Burt 
(1992), Granovetter (1973), Uzzi (1997), Contractor e Lorange (1988), Gulati (1998), 
Child e Faulkner (1998), dentre outros, para entender como as relações sociais entre 
as empresas foram importantes para a formação de uma aliança estratégica. O 
método de estudo adotado analisou a primeira parceria realizada entre a Ale e a Sat 
e a última que culminou com a fusão das empresas resultando na Alesat. Foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas, em 2008, com o grupo dirigente da 
empresa. Também foram coletados dados secundários em sites específicos do setor 
como: ANP, Sindicom e Fecombustíveis além de jornais de grande circulação no 
mercado. Os dados primários foram analisados através da técnica de análise de 
conteúdo de Triviños (1987). No que se refere aos dados secundários, o exame foi 
feito através da técnica de análise documental de Richardson (1985). Assim, através 
dos dados coletados, pôde-se concluir que os laços sociais entre as empresas 
tiverem sim, importância na formação da parceria, e que dentre as razões que 
levaram as firmas a se unirem a principal foi o fato de que a união possibilitaria às 
empresas atuarem em áreas nas quais não tinham muita participação no mercado, 
tornando-as um grande player a nível nacional.

Palavras-Chaves: Redes de relacionamento. Alianças. Laços Sociais.
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ABSTRACT 

This paper consists in a study case at the Alesat company, which aims at analyzing 
how the networks from the former companies Ale and Sat  influence the formation of 
partnerships. The study was based on literature by Burt (1992), Granovetter (1973), 
Uzzi (1997), Contractor and Lorange (1988), Gulati (1998), Child and Faulkner 
(1998), and others, to verify how important the social relations were between the 
companies to the formation of a strategic alliance. The research method we adopted 
analyzed the first partnership between Ale and Sat and the last one that ended up 
with the merger of the companies resulting in a new company, Alesat. Semi-
structured interviews were conducted in 2008 with the council board of the company. 
Secondary data  were also collected from specific web sites from the area, such as 
ANP, Sindicom and  Fecombustíveis, as well as from important newspapers in the 
market. The primary data were analyzed through the content analysis technique from 
Triviños (1987). The secondary data were analyzed through the documental analysis 
technique from Richardson (1985). This way, through the data collected, it can be 
concluded that the social ties between the companies were important in the 
partnership, and among the reasons that made the companies get together, the key 
one was the fact that the union would make possible to the companies act in regions 
in which they didn’t have too much market share, making them a bigger player 
nationally wise. 

Key Words: Networks. Alliances. Social Ties. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado de fusões e aquisições no Brasil tem se mostrado bastante ativo 

nos últimos anos. Segundo dados da KPMG (2008) só no primeiro trimestre de 2008 

foram realizadas 159 fusões e aquisições no diversos setores da economia, o que 

representa um aumento de 42% em relação ao mesmo período de 2007. Segundo 

Sette e Rocha (2008) um bom cenário de liquidez mundial e a solidez das 

instituições envolvidas no mercado criou um ambiente extremamente favorável para 

esse tipo de operação no Brasil, levando as empresas brasileiras a estarem cada 

vez mais preparadas para enfrentar os desafios do mercado global. 

Um segmento econômico onde o mercado de fusões e aquisições tem se 

mostrado bastante ativo é o setor de distribuição de combustível. Segundo o 

Sindicom (2008) o setor passa por um processo de consolidação, provocado pelo 

combate à sonegação e pelo crescimento das vendas, que já chega a 10% este ano. 

Haverá redução do número de empresas de menor porte e o desaparecimento de 

companhias que vinham demonstrando menor apetite pelo mercado brasileiro. 

Em 2006, houve a fusão da potiguar Sat com a mineira Ale resultando na 

Alesat. Em 2007, quando a concretização das operações teve início, a companhia 

faturou cerca de 6 bilhões de reais, 12% a mais que os 5,4 bilhões de reais 

registrados no ano anterior (MELHOR, 2008). 

Em 2007 a Petrobrás, juntamente com os grupos privados Braskem e Ultra, 

compraram o grupo Ipiranga, a mais antiga distribuidora de combustíveis do país 

(AGÊNCIA BRASIL, 2008). Ainda em 2007 a Cosan comprou a Esso e suas afiliadas 

por US$ 826 milhões (EXAME, 2008). Depois dessa aquisição o grupo Ultra deve 

anunciar em julho a compra da rede Texaco, uma negociação avaliada em torno de 

R$ 2.000.000.00 (dois bilhões de reais). Será a terceira grande aquisição no setor 

em pouco mais de um ano (SINDICOM, 2008). 

Diante do contexto apresentado verifica-se a forte presença de alianças 

estratégicas realizadas no segmento de distribuição de combustível. Segundo 

Cárdenas (2007), a intensidade com que se dá a formação de arranjos cooperativos 

mostra a realidade de uma nova conjuntura, caracterizada por um grande dinamismo 

e pelo intenso processo de globalização, onde se torna cada vez mais importante 
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por parte das organizações a adoção de novas estratégias para a manutenção da 

competitividade.

Vários podem ser os motivos que levam essas empresas a formar parcerias. 

Os motivos podem estar ligados tanto a expansão do mercado como a economias 

de escala; tanto a capital para investimentos como a competências específicas ou 

tecnologias assim como a muitos recursos que as empresas não têm condições de 

obterem sozinhas. A aliança cria vantagens competitivas que os parceiros 

isoladamente não possuem (RODRIGUES, 1999).

As vantagens que as empresas buscam com as alianças estratégicas também 

variam de acordo com cada setor. Em uma empresa cuja área centraliza-se em 

torno de inovações tecnológicas as alianças tem o objetivo de compartilhar os custos 

de pesquisa e desenvolvimento (RODRIGUES,1999). No setor de distribuição de 

combustível foi verificado, segundo um entrevistado, que uma das grandes 

vantagens é o ganho de escala, já que nesse setor as margens de lucro são muito 

pequenas.

É necessário, portanto destacar essa nova dinâmica organizacional 

caracterizada pela atuação em conjunto de empresas que compartilham recursos 

entre si sejam estes financeiros, tecnológicos ou humanos a fim de se manterem 

bem posicionadas no mercado. 

Embora as alianças estratégicas estejam tão presentes nesse novo contexto 

organizacional, é de extrema importância destacar a participação das redes de 

relacionamento na formação dessas alianças.  

Estas redes mostram a importância das relações sociais no âmbito 

organizacional. Relações interatores são o centro da vida política na empresa, tanto 

que grandes realizações no ambiente organizacional ou em comunidades são feitas 

por meio de densos laços em redes que ligam as organizações e seus membros 

(POWELL & SMITH-DOERR, 1994). 

Fatores como o bom posicionamento na rede (BURT,1992), ter uma boa 

reputação, ser ética e ter práticas responsáveis no mercado garantem à organização 

uma exposição a diversas fontes de informação. 

As redes também são importantes no que se refere a escolha de parceiros 

para formar uma aliança. Gulati (1998), observou que no momento em que as 

empresas estão dando início a novas alianças elas recaem nas relações existentes  
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ou em busca de potenciais parceiros ou a fim de adquirir referências sobre futuros 

parceiros.

Dessa forma Gulati (1998), ressalta que as perspectivas de rede são 

construídas com uma noção geral de que as ações econômicas são influenciadas 

pelo contexto social no qual elas estão imersas e que as ações podem ser 

influenciadas pela posição dos atores nas redes sociais. Ou seja, embora as 

alianças estratégicas sejam essencialmente mudanças diádicas, fatores 

precursores, processos e resultados associados a elas podem ser definidos e 

moldados pelas redes sociais na qual as firmas estão imersas. 

Assim, o problema de pesquisa proposto é: como as redes de relacionamento 

influenciaram na parceria da Sat com a Ale? 

Dessa forma a análise desenvolvida teve como objetivo estudar como as 

redes interatores influenciaram na formação da parceria da Sat com a Ale.

1.1 OBJETIVOS 

A seguir são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos.

1.1.1 Objetivo Geral 

 Verificar como as relações interatores influenciaram a formação de uma 

parceria entre a SAT e a ALE. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Caracterizar as organizações em análise e o setor de distribuição de 

combustível no Brasil; 
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b) Identificar como se deu o processo de formação da parceria entre as 

empresas;

c) Identificar como as relações sociais entre as empresas foram constituídas e 

de que maneira elas foram relevantes na formação da parceria;

d) Identificar como a posição e a arquitetura na rede que a SAT ocupava 

influenciou na formação da parceria e 

e) Identificar os motivos que levaram as empresas a formar a parceria. 

1.2 MOTIVAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO 

O tema – redes e alianças estratégicas – nunca estiveram tão presentes no 

meio acadêmico como agora. Segundo Nohria e Eccles (1992), embora o conceito 

de redes não seja assim tão recente ele tem se intensificado mais nos últimos anos, 

quando os indivíduos se deram conta da importância das conexões no que concerne 

a consecução de determinadas coisas, perseguir determinados objetivos e 

principalmente, construir relações que eles podem usar como vantagem. 

O tema redes, entretanto, exige ser melhor explorado visto que o fato de se 

estar envolvido em uma rede de relacionamentos ainda gera discussões acerca dos 

benefícios e dos possíveis efeitos adversos, já que nem sempre o fato de se estar 

inserido em uma densa rede de relacionamentos garante a formação de parcerias, 

políticas e estratégias de sucesso. Conforme Uzzi (1997),há um paradoxo na 

imersão social em que os mesmos efeitos positivos sobre a habilidade da 

organização para se adaptar, também podem reduzir essa habilidade para tal fim. 

Um desses efeitos negativos é a alta imersão que diminui o fluxo de informações, já 

que a conexão com organizações que não pertencem a rede é limitada, bem como o 

acesso a idéias inovadoras. 

 No que concerne a formação de alianças estratégicas segundo Cárdenas e 

Lopes (2006), essa é uma tendência cada vez mais evidente no atual ambiente 

organizacional sendo uma das principais estratégias utilizadas pelas organizações 

para se manterem competitivas. Essa cooperação entre as organizações com o 

intuito de obterem conhecimento e manterem-se a par de novas tecnologias é 

fundamental para permanecerem competitivas. A chave para o sucesso nos dias 
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atuais está em conseguir vantagem colaborativa através de alianças estratégicas 

(CARDENAS; LOPES, 2006). 

Este trabalho busca contribuir para o avanço dos estudos organizacionais na 

área de distribuição de combustível, considerando que houve, nos últimos anos, um 

considerável aumento no número de alianças estratégicas realizadas nesse 

segmento, porém não foi encontrado nenhum estudo sobre alianças no setor de 

distribuição de combustíveis. 

Por fim, este tema despertou o interesse da pesquisadora ao constatar que 

uma empresa, genuínamente potiguar, que começou pequena no mercado chegou, 

através da parceria, a ser a sexta maior distribuidora de combustível do país com um 

faturamento de aproximadamente seis bilhões de reais ao ano e com um papel 

importante no desenvolvimento econômico do país. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

O trabalho está estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo consiste na 

introdução do tema, onde se expõe a justificativa, o problema, os objetivos e as 

motivações. No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico empírico sobre 

redes, alianças e como se dá a junção dos dois temas. No terceiro capítulo destaca-

se os procedimentos metodológicos adotados e também procedimentos de coleta e 

análise dos dados. No quarto capítulo há um mapeamento do setor de combustíveis 

no Brasil, bem como uma caracterização individual das empresas antes da fusão e 

pós-fusão. Por fim, no quinto capítulo, as conclusões obtidas com o desenvolvimento 

do trabalho, e também, propostas para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-EMPÍRICA 

2.1 REDES 

 O aumento do número de relações sociais entre indivíduos, tem feito com o 

que o tema – redes - seja muito propalado atualmente. Embora o conceito de redes 

pareça ser recente, ele surgiu em 1930, em pesquisas organizacionais e em 1950, 

nos campos da antropologia e da sociologia (Nohria; Eccles, 1992).

 Ancorada na sociologia e na teoria organizacional, as redes surgiram como 

uma espécie de metáfora que descreve modelos de laços informais dentro das 

organizações com o intuito de mostrar um cenário onde o ambiente destas é 

construído, e também, mostrar seu uso como uma ferramenta de pesquisa formal 

para analisar poder e autonomia (POWELL; SMITH-DOERR, 1994). Embora seu 

conceito não seja tão recente, ele tem se intensificado nos últimos anos porque os 

indivíduos se deram conta da importância das conexões no que concerne a 

conseguir determinadas coisas, perseguir determinados objetivos e principalmente 

construir relações que eles podem usar como vantagem (NOHRIA; ECCLES, 1992). 

Para Nohria (1992), há três razões principais para o aumento no interesse em 

redes: a primeira seria a crescente exposição das organizações, nas últimas 

décadas, a ambientes mais competitivos exigindo uma mudança nas antigas formas 

organizacionais para formas mais flexíveis; a segunda seria os avanços 

tecnológicos, a forma como as firmas organizam as suas operações e a maneira 

como transacionam com outras organizações; por fim, a última razão seria o 

amadurecimento do assunto como disciplina acadêmica.

È interessante destacar que essa proliferação no conceito de redes, tornando-

o popular, possui também desvantagens, já que essa proliferação indiscriminada 

releva o termo ao status de uma metáfora evocativa, aplicada tão livremente que no 

fim não significa nada (NOHRIA, 1992). 

As redes podem ser vistas sob duas perspectivas: primeiramente, como 

ferramenta de análise que ancorada na sociologia e na teoria das organizações, 

emprega redes como um esquema analítico com o intuito de enaltecer as relações 

sociais, seja no ambiente da própria organização, seja criando laços 
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interorganizacionais; a segunda perspectiva diz respeito a ver as redes como uma 

organização lógica, uma forma de governar as relações entre os atores econômicos. 

Essa forma de governança liga os indivíduos num sistema mais coerente, 

caracterizando as redes de interdependência encontradas em distritos industriais, 

envolvendo alianças, contratos e acordos colaborativos (POWELL; SMITH-DOERR, 

1994).  É necessário destacar que a perspectiva adotada neste estudo será a 

ferramenta de análise já que as relações entre as organizações é que serão 

tomadas como unidade de análise.

Em se tratando de perspectivas de rede Nohria (1992), destaca as cinco 

premissas básicas subordinadas à perspectiva de redes nas organizações.

Na primeira, todas as organizações estão em importantes redes sociais e 

precisam ser reportadas e analisadas dessa forma. É necessário destacar que não 

só relações formais são importantes para estabelecer as redes nas organizações. As 

informais (que podem ser baseadas em amizades ou conselhos) dentro ou fora das 

fronteiras organizacionais, são de igual importância para a formação das redes nas 

organizações. Identificar essas redes ocultas pode ser a chave que revela os 

segredos dos relacionamentos internos das organizações.

Na segunda, o ambiente de uma organização é propriamente visto como uma 

rede de outras organizações.  É ressaltado que os elementos mais importantes do 

ambiente organizacional são as outras organizações com as quais transaciona. 

Entretanto, apenas identificar essas organizações é insuficiente, é necessário 

conhecer o modelo de relacionamento entre elas. Em uma perspectiva de redes, o 

ambiente consiste em um campo de relacionamentos que liga as organizações, que 

podem ser de consumidores, de fornecedores, de agências reguladoras e de 

empresas do mesmo ramo industrial.

Na terceira premissa o autor destaca que conhecer atributos como o tamanho 

da organização e as capacidades tecnológicas é menos significativo do que saber a 

autonomia estrutural que a organização goza em sua rede de transações. As ações 

(atitudes e comportamento) dos atores nas organizações podem ser melhor 

explicadas de acordo com as  suas posições em redes de relacionamento. Burt 

(1992) classifica os cinco princípios para analisar a posição de um ator na rede, que 

podem ser: coesão, equivalência, proeminência, extensão e ação dos 

atravessadores.
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Na quarta premissa as redes reprimem as ações e em troca são moldadas 

por elas. As posições dos atores reprimem ou permitem suas ações e não se pode 

excluir o fato de que os atores podem mudar suas posições na rede, já que as redes 

são constantemente construídas e alteradas como resultado da ação dos atores.  

Por fim, na última premissa, as análises comparativas das organizações 

devem levar em conta suas características de redes. Ao não se capturar a atual 

configuração das relações, medidas tradicionais de centralização dizem pouco sobre 

até que ponto a coalizão dominante em uma organização é mais vulnerável que em 

outra, ou se há outros grupos de atores na organização que estão tomando decisões 

importantes. Dessa forma, a coalizão dominante fica sendo apenas uma coalizão de 

aparência inexpressiva.

Enfim, segundo Nohria (1992), adotar uma perspectiva de rede, significa 

adotar uma visão intelectual diferente: além de disciplina, reunindo diferentes tipos 

de dados, aprendendo novos técnicas analíticas e buscando explicações que são 

diferentes das convencionais. 

Sob a ótica da primeira perspectiva que é a ferramenta de análise, 

Granovetter (1973) desenvolveu um trabalho que até os dias atuais é de grande 

relevância para o estudo de redes. Ele qualificou a natureza de laços sociais, que 

vem a ser os contatos que possuímos em uma rede. Laço forte segundo o autor, é 

um amigo mais próximo em quem se tenha confiança e que tenha acesso a muitas 

das pessoas a que você também tem. Consiste na interação freqüente, pelo menos 

duas vezes na semana, O autor coloca dessa forma estando, portanto, relacionados 

à freqüência de contato. 

Laços fracos são aqueles com alguém que você tem contato, mas não muita 

proximidade e também se relaciona com pessoas de outro circulo social diferente do 

seu, e por isso têm acesso a informação diferente da sua. Fatores como 

proximidade, tempo e reciprocidade acabam relacionando-se à força do laço. Apesar 

da conotação “negativa”, um laço ser classificado como “fraco” não diminui o seu 

valor.

Essa pode ser considerada uma grande contribuição do estudo de 

Granovetter (1973), que ao fazer uma análise entre ambos os laços, verificou que os 

laços fortes são menos “benéficos” já que o fato de se relacionar com os mesmos 

indivíduos a informação que circula é a mesma para todos, gerando assim 

informação repetitiva. Laços fracos por sua vez possibilitam gerar informações 
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novas, e, portanto, gerar valor ao relacionamento. O próprio autor relata que um 

indivíduo terá maior probabilidade de encontrar um novo emprego através de um 

laço fraco, mais do que através de um laço forte. 

Embora um seja mais relevante que o outro, Burt (1992) e Granovetter (1973) 

afirmam que uma rede deve consistir tanto de laços fortes quanto de laços fracos, já 

que o mix desses laços irá influenciar a operação e estrutura da rede. Quanto menos 

contatos indiretos, mais encapsulado estará em termos de conhecimento além do 

seu circulo de amizades (Granovetter, 1973). O que importa, portanto é o número de 

contatos não redundantes, que permite ser um canal em que idéias, influências e 

informação mais distantes o alcancem (Burt, 1992). 

Uzzi (1997) em seu trabalho sobre estrutura social e competição em redes 

interfirmas dá uma nova conotação a laços. O autor afirma que as diferentes formas 

de transações podem ser duas: laços arm´s length que se referem a relações de 

mercado e laços imersos que envolvem uma maior proximidade.

Laços de mercado indicam uma falta de reciprocidade entre os parceiros de 

troca, uma interação que não é contínua, e relações estritamente econômicas. 

Segundo Uzzi (1997, p. 41) um dos executivos entrevistados afirma que “São 

relações muito distantes. Eles não consideram o sentimento pelo ser humano. Você 

apenas discute sobre dinheiro”.  

Os laços imersos, por sua vez, estão relacionados à confiança e a 

reciprocidade (UZZI; GILLESPIE, 2002). Conforme Uzzi (1997) as relações imersas 

têm três importantes componentes que regulam as expectativas e o comportamento 

dos parceiros de troca, que são: confiança, transferência de informação detalhada e 

acordos para a resolução de problemas. 

A confiança, segundo Uzzi (1997) diz respeito a crença  de que um parceiro 

não agirá em benefício próprio sobre os negócios do outro e também não é um fator 

de risco. A confiança promove acesso a privilegiadas fontes que enaltecem a 

competitividade e é difícil de ser encontrada em laços arm´s length.  

A transferência de informações beneficia firmas em redes já que amplia os 

interesses comuns e aumenta a corrida em busca de novidades. Basicamente, o 

autor se refere ao fato de que a probabilidade de se ter acesso e conhecimento a 

lançamentos no mercado é mais fácil quando se possui laços imersos. 

 Nos laços sobre alianças estratégicas, os autores propõem que o valor 

associado com as alianças estratégicas pode variar com os tipos de incerteza que 
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caracteriza as diferentes situações de mercado e também o grau no qual esses 

parceiros estão mais ativamente engajados em avaliar essas novas firmas. 

Nos resultados apresentados no artigo citado os autores chegam a duas 

conclusões: a primeira destaca a importância nos diferentes tipos de laços e como 

essa importância pode mudar o contexto de mercado; a segunda diz respeito aos  

tipos de laços firmados assim como do contexto do mercado no qual as decisões 

são tomadas.

Retomando a idéia de contatos não redundantes é necessário destacar um 

elemento chave no trabalho de Burt (1992). O autor criou a expressão “buracos 

estruturais" que vem a ser a separação entre os contatos não redundantes. As 

condições que indicam um buraco estrutural são coesão e equivalência estrutural. 

No que concerne à coesão, dois contatos são redundantes no sentido que são 

conectados por uma forte relação. Essa forte relação indica a falta de buraco 

estrutural. Na equivalência estrutural as pessoas possuem os mesmos contatos, o 

que acaba levando as mesmas fontes de informação. Na figura 1 é possível 

observar que os três contatos não possuem laços diretos um com o outro, são não 

redundantes por coesão, mas cada um lhe liga ao mesmo grupo de jogadores mais 

distantes.

FIGURA 2.1: Indicadores estruturais de Redundância. 
FONTE: BURT, 1992, p. 66. 
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A presença desses buracos numa rede gera não somente benefícios de 

informações, mas também de controle, propiciando aos participantes a vantagem de 

negociar aspectos que lhes sejam favoráveis. 

Em seu artigo sobre buracos estruturais e boas idéias, Burt (2004) busca 

enfatizar a importância desses buracos. O autor afirma que pessoas conectadas 

através de grupos são mais familiares com alternativas de pensar e de se comportar. 

A ação de atravessadores, através de buracos estruturais entre grupos, permite uma 

visão de opções jamais vistas, de tal modo que o brokerage torna-se capital social. A 

hipótese que o autor procura validar é que pessoas que permanecem perto de 

buracos estruturais em uma estrutura social têm maior possibilidade de ter boas 

idéias.

O argumento é que as idéias e o comportamento são mais homogêneos 

dentro do que entre grupos, então, pessoas conectadas através de grupos estão 

mais familiares com alternativas de pensar e de se comportar, o que lhes dá mais 

opções de selecionar e sintetizá-las. Novas idéias emergem da seleção e síntese 

através de buracos estruturais entre grupos. O autor reforça sua afirmativa com o 

depoimento de René Fourtou, presidente de uma empresa do ramo químico 

francesa, que relata a importância dos buracos estruturais como fundamentais para 

os cientistas terem novas idéias. Segundo René, os cientistas foram estimulados a 

ter as suas melhores idéias em contato com pessoas fora do seu círculo de trabalho. 

Portanto, se a ação do atravessador afeta o desempenho através dessa visão mais 

ampla, deveria haver evidências dessa ação estar associada a boas idéias.

Em um dos níveis da ação dos atravessadores as pessoas que reconhecem a 

maneira como os outros grupos se comportam e pensam, passam a ter implicações 

para o valor das operações em seu próprio grupo e terão vantagens sobre aqueles 

que não têm. Num outro nível, pessoas familiares com atividades em dois grupos 

estão mais propensas a ter crenças e comportamentos que combinam elementos de 

ambos grupos. 

Por fim o autor chega a conclusão que grupos de pessoas que possuem 

redes que se ligam a buracos estruturais têm acesso prévio a uma maior diversidade 

de informações e também estão mais aptos a  dividir informações através dos 

grupos, já que os atravessadores são importantes para o aprendizado e a 

criatividade.
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No que diz respeito a estrutura da rede, a centralidade é outro aspecto 

destacado por Burt (1992). Centralidade vem a ser a posição de uma organização 

em relação às outras, considerando-se como medida a quantidade de elos que se 

colocam entre elas. 

Embora não se trate de uma posição fixa, hierarquicamente determinada, a 

centralidade em uma rede traz consigo a idéia de poder. Quanto mais central é uma 

organização, mais bem posicionada ela está em relação às trocas e à comunicação, 

o que aumenta seu poder na rede. 

Por fim um último aspecto importante no trabalho de Burt (1992) é a maneira 

como os benefícios da informação em uma rede ocorrem. Podem ser de três formas, 

através de acesso, tempo e referências. O acesso refere-se a receber informação 

valiosa e saber quem pode usá-la. Embora você tenha a informação que precisa, 

quem além de você poderá desfrutar da informação que não lhe serve. Tempo está 

relacionado à rapidez com que você é informado. Além de receber a informação 

necessitada, contatos pessoais fazem com que você a receba antes de outras 

pessoas. Referências são uma força para futuras oportunidades, são o motor que 

expande a terceira categoria de pessoas na sua rede, aquelas que não lhe 

conhecem muito bem, mas sabem da sua existência e quando surge uma 

oportunidade, lembram de você e lhe citam como referência. 

Embora Burt (1992) tenha ressaltado a importância de redes, principalmente 

quando se tem um considerável número de contatos não redundantes o que garante 

uma exposição a diversas fontes de informação, estar imerso em uma rede de 

relacionamentos também possui desvantagens, como relatou (UZZI, 1997). Em seu 

artigo sobre o paradoxo da imersão, o autor sugere um paradoxo de significância 

teórica sobre a seguinte pergunta oriunda do texto de Burt (1992): um concentrado 

nível de troca com alguns poucos parceiros da rede reduz a informação não 

redundante e o acesso a novas oportunidades? Diante disto Uzzi (1997) conclui que 

o mesmo processo pelo qual a imersão cria um requisito que se encaixa no 

ambiente atual, pode paradoxalmente, reduzir a habilidade de uma organização se 

adaptar. Como exemplo, o autor cita o fato de que quando se está imerso em uma 

rede, mudanças no sistema podem gerar uma ruptura nos laços e os benefícios 

gerados por eles serem perdidos. O fato de se estar altamente imerso em uma rede, 

também aumenta a possibilidade de redução do fluxo de novas informações, já que 

contatos redundantes com os mesmos parceiros significam que há pouco ou 
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nenhum contato com pessoas fora da rede que poderiam contribuir com novas 

idéias (BURT, 1992). 

A seguir será abordado o tema alianças estratégicas, sua tipologia, 

características e motivações para a formação das mesmas. 

2.2 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 

Nos últimos tempos as organizações têm redescoberto o mercado competitivo 

e o mundo hostil das relações de mercado que caracteriza o modelo competitivo da 

teoria microeconômica. Associado a essa redescoberta há drásticos efeitos no corte 

de custos, algumas restrições na liberdade de gerir e grandes esforços para reduzir 

as restrições impostas pela regulamentação do governo (POWELL, 1987). 

Em parte, essas mudanças têm o objetivo de dar nova vida às firmas de 

maneira que lhes permitam sobreviver à competição e ajustar-se às novas 

exigências dos contratos. Em outra variante as firmas tendem a se tornar mais 

competitivas e flexíveis reorganizando a natureza da produção, e em alguns casos, 

desenvolvendo novos meios de competição (POWELL, 1987). Conforme Contractor 

e Loorange (1988) os gestores devem aprender a arte de competir e cooperar como 

aspectos válidos na estratégia cooperativa. 

Uma maneira de se adaptar a essa nova era é buscando a cooperação entre 

si, já que segundo Gulati, Nohria & Zaheer (2000), atuar sozinha não é mais 

considerado, como foi no passado, um aspecto altamente positivo. Empresas 

isoladas competindo no mercado não é mais adequado aos novos tempos. 

A cooperação entre empresas se dá através de alianças estratégicas ou 

arranjos organizacionais híbridos como descreve (POWELL, 1987).  Segundo 

Contractor e Lorange (1988), nos últimos anos houve uma proliferação de joint 

ventures, acordos de licença, consórcio e outras relações cooperativas entre duas 

ou mais firmas potenciais competitivas. Essa proliferação se dá em parte pelo fato 

de que o aumento do consumo, em se tratando da diversidade de produtos, e até 

customização tem propiciado a abertura de novas formas organizacionais. A busca 

por formas mais flexíveis de produção, grande ênfase na inovação e uma maior 

qualidade de produtos fazem parte da nova estratégia. Essas novas exigências têm 
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levado a uma decomposição das grandes firmas e a um aumento de organizações 

especialistas e novas formas híbridas (POWELL, 1987). 

Para Powell (1987) esses acordos não burocráticos são altamente 

significativos para o cenário contemporâneo organizacional já que as firmas estão 

buscando combinar suas forças e superar suas fraquezas exercendo uma 

colaboração muito mais ampla e profunda que os acordos de marketing e o 

licenciamento de tecnologias que foram usadas no passado. Powell (1987) também 

destaca como fator importante o fato de que esses arranjos atenuam os aspectos 

destrutivos da competição. 

Embora haja diversos conceitos para alianças estratégicas a maioria deles 

apresenta a mesma essência e as mesmas idéias básicas, sempre remetendo a 

acordos de cooperação e parcerias. Porém, Rodrigues (1999), destaca que embora 

seja comum associar as parcerias a atividades de cooperação, nem sempre elas são 

formadas dentro desse intuito. Ao contrário, várias alianças nas áreas de tecnologia 

avançada, em que as inovações são muito freqüentes, são feitas com o objetivo de 

aprender as competências do parceiro ou de retirá-lo do mercado mais tarde. Isso 

requer cuidados, pois as implicações das escolhas de um parceiro inadequado, a 

desconfiança entre as partes ou um contrato malfeito podem afetar seriamente a 

continuidade do empreendimento e o desempenho das empresas formadoras. 

 As alianças estratégicas podem ser definidas como empreendimentos de 

risco envolvendo transações em um mercado livre por meio de empreendimentos 

cooperativos formais ou informais ou total internalização das atividades pelo 

processo de fusão, aquisição, participação societária e joint ventures (LORANGE e 

ROOS, 1996) 

Segundo Gulati (1995), as alianças estratégicas são arranjos entre firmas que 

envolvem a troca, compartilhamento ou o desenvolvimento de produtos, tecnologias 

ou serviços. Resultam de um amplo leque de motivos e objetivos, assumem as mais 

diversas formas e ocorrem através das fronteiras verticais e horizontais. 

Formar uma aliança possui muitas vantagens, e são vários os motivos que 

levam uma empresa a se unir a outras. Powell (1987) cita alguns como: ganhar 

acesso mais rápido a novas tecnologias e mercados, para se beneficiar de 

economias de escala em pesquisas conjuntas; para adquirir know how em áreas que 

não estão ao alcance das firmas; para complementar habilidades e por fim, para 

dividir riscos em atividades que estão além da sua capacidade.
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Seguindo a mesma linha Contractor e Lorange (1988) afirmam que há sete 

objetivos que norteiam a formação de uma aliança: redução risco, economias de 

escala ou racionalização, forças da tecnologia, cooperar ou bloquear competição, 

superar tratados governamentais ou barreiras de investimento, facilitar expansão 

internacional de firmas inexperientes além das vantagens de unir as contribuições 

complementares dos parceiros numa cadeia de valor.

Outro fator positivo na formação de alianças é que nos dias atuais os ciclos 

de vida dos produtos estão cada vez mais curtos e a competição intensificada. 

Tempo e know how são essenciais e nesse sentido as organizações híbridas são 

uma boa forma de ter acesso a know how fora da organização sem correr o risco do 

know how se dissipar. As organizações híbridas que espalham informação criam 

condições para mais inovações trazendo novas lógicas e combinações de 

informação. As organizações híbridas também representam uma versão moderna de 

“disponibilizar” recursos, nesse meio as transações não ocorrem por vias 

administrativas, mas por redes de indivíduos abertos a ações de reciprocidade, 

reputação e confiança que guiam esse meio (POWELL, 1987). 

Embora seja muito divulgado os benefícios oriundos da formação de uma 

aliança esse mesmo processo também possui aspectos negativos tais como: o 

acesso restrito ao não dar oportunidades a novatos seja intencionalmente ou por 

barreiras como regras não escritas ou códigos informais de conduta; ditar quem 

compete com quem, além de  impedir a entrada de novas firmas no meio (POWELL, 

1987).

             Há também o risco de que a relação irá terminar e um parceiro irá copiar os 

bens mais valiosos do outro. O fato de não terem trabalhado antes pode fazer com 

que eles deixem também de observar as ações uns dos outros. (POWELL, 1987). 

Bleek e Ernst apud Lopes (1993), destacam o fato da perda do controle total, como 

efeito negativo. Gulati (1995) atenta para o aspecto da confiança nas alianças 

estratégicas. O comportamento das empresas, ou seja, o medo de algumas 

empresas agirem de forma oportunista, tirando vantagens das relações próximas ou 

usando informações que possam danificar os interesses dos parceiros, faz com que 

algumas empresas desistam da aliança.

Diante desse cenário de incertezas Gulati e Gargioulo (1995) realizaram uma 

pesquisa em três indústrias por mais de vinte anos. Através de entrevistas com os 

gestores envolvidos nas decisões de alianças constatou-se que as pessoas que tem 
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um papel importante na formação de novas alianças estratégicas recaem nas 

parcerias passadas para guiar suas futuras decisões sobre alianças. De acordo com 

Granovetter (1985), há uma preferência em transacionar com indivíduos de 

reputação conhecida ou se apoiar em informantes confiáveis que já lidaram com um 

parceiro e este lhe pareceu confiável. Mesmo com as formalidades de relações 

contratuais, várias relações interpessoais são criadas através dessas ligações, o que 

facilita a ativa troca de informação e a produção de confiança que favorece a 

cooperação (GULATI, 1995).

É interessante abordar as diferentes perspectivas para formação de alianças, 

já que não há um único motivo para formação de parcerias. Embora cada uma 

possua características bem peculiares é interessante observar que é comum entre 

algumas a necessidade de aprender com o novo parceiro, fator primordial ao se 

formar uma parceria.

 Na teoria baseada em recursos, Das e Teng (2000), concluíram que na 

necessidade de se obter algum recurso seja este financeiro, físico, de gestão, 

humano, organizacional ou tecnológico a organização recai sobre três possibilidades 

que podem ser: produzindo-o por conta própria, buscando no mercado ou formando 

alianças com parceiros que os tenha, visto que recursos intangíveis como o 

conhecimento tácito e a reputação de uma organização não são facilmente 

comprados e transferidos. Nesse sentido a aliança estratégica acaba tornando-se 

uma forma da organização obtê-los. No entanto, segundo Lopes (2006), essa 

abordagem possui aspectos negativos já que são desconsideradas as pressões 

cognitivas e normativas na tomada de certas decisões no que concerne a escolha de 

alternativas para reduzir a dependência de recursos. 

 A teoria de custos de transação fornece uma explicação para a realização de 

atividades em conjunto pelas empresas – cooperação –, analisando os problemas 

de troca no mercado (Williamson, 1987). Esta teoria baseia-se em um pressuposto 

de que os atores participantes das transações podem vir a ter um comportamento 

oportunista.

Na teoria dos custos de transação a forma híbrida entre o mercado e a 

hierarquia é caracterizada pelas alianças estratégicas, visto que estabelecem 

contratos de mais longo prazo. Essa estrutura gera menos incertezas causadas 

pelas falhas do mercado e além do mais não é necessário arcar com os altos custos 

do estabelecimento de uma hierarquia. É justamente aí que são viáveis as alianças, 
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pois os custos não são tão altos para se ter um controle hierárquico e nem tão 

baixos para se ter transações somente via mercado (GULATI; NOHRIA e ZAHEER, 

2000). Para Child e Faulkner (1998), a teoria dos custos de transação contribui para 

a formação de alianças, pois se leva em conta os motivos dos parceiros, a natureza 

dos investimentos e o caráter específico das transações. 

No que concerne à teoria da aprendizagem organizacional Kogut (1998) 

destaca três fatores motivadores ao se formar uma aliança: alternativa para obter os 

mais baixos custos de transação; melhoria na posição estratégica a ser alcançada e 

oportunidade para a aprendizagem. 

Para Child e Faulkner (1998) a formação de alianças está relacionada a dois 

motivos que seriam as necessidades internas e aos desafios externos. Entre os 

desafios externos podemos citar a redução do ciclo de vida dos produtos, a 

globalização e regionalização de diversas indústrias, turbulência nos mercados 

mundiais, elevada incerteza econômica, dentre outros. Quanto às necessidades 

internas podemos destacar: ganhar acesso aos benefícios de outras firmas, reduzir 

o risco ao compartilhar com um parceiro e ajudar a moldar um mercado. São vários 

os tipos de alianças existentes no mercado,

Lorange e Roos (1996) abordam os quatro tipos mais comuns de alianças que 

são: acordo provisório, consórcio, joint venture baseada em projeto e joint venture

plena. Os acordos provisórios ocorrem quando há uma colocação mínima de 

recursos pelas empresas-mãe, freqüentemente em base temporária, e que são 

totalmente recuperados por elas. O consórcio caracteriza-se quando ambas as 

partes decidem colocar mais recursos do que o anteriormente combinado e se os 

valores gerados na aliança são distribuídos entre os parceiros. Nas joint ventures

baseadas em projetos as empresas mães colocam um mínimo de recursos 

estratégicos entrando em acordo para criá-los em conjunto através de uma 

organização comum. Os recursos gerados não são distribuídos entre as partes, 

exceto como resultados financeiros (dividendos, royalties, etc.). As joint ventures

plenas, são vistas como o último recurso para uma empresa, onde ambas as partes 

colocam recursos em abundância, permitindo que os recursos gerados sejam 

mantidos nas alianças (exceto dividendos, pagamento de royalties, etc.) 

De acordo com Powell (1987), os arranjos cooperativos podem ser joint 

ventures, alianças estratégicas, parcerias justas(equity), pactos de pesquisas 

colaborativas, acordos de licença e acordos de reciprocidade. Para Contractor e 
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Lorange (1988), o termo joint venture frequentemente implica a criação de uma 

organização separada na qual as ações são divididas por dois ou mais parceiros, 

cada um esperando uma divisão proporcional de dividendos como compensação. 

Porém, muitos programas cooperativos entre as empresas envolvem atividades em 

conjunto sem a criação de uma nova corporação. Ao invés disso regras claramente 

definidas e fórmulas governam a alocação de tarefas, custos e rendas. O acordo 

pode ser feito com uma cuidadosa criação de “posição de caixa preta” enfatizando 

proteção da patente, mantendo um controle sobre a venture através de uma equipe, 

mantendo uma forte pesquisa independente e ligando o parceiro através de um 

amplo sistema de relações.

Ainda segundo Contractor e Lorange (1988), Acordos cooperativos podem 

reduzir um risco de parceria espalhando o risco de um projeto para mais de uma 

firma, permitindo diversificação em um produto, uma entrada mais rápida, payback, e 

também uma divisão de custos já que o custo de investimento em uma parceria é 

menor do que numa firma sozinho. 

Joint Ventures ainda possuem um aspecto interessante. Em muitos arranjos 

cooperativos os parceiros entram com contribuições similares porém, parcerias de 

pesquisa, joint ventures e acordos de serviço e de marketing podem ser uma forma 

de quase-integração vertical  onde cada parceiro contribui com um ou mais 

diferentes elementos na produção e distribuição. Os inputs, nesse caso são 

complementares e não similares.

Uma outra forma de arranjo cooperativo são as fusões e aquisições que nos 

últimos tempos têm tido um aumento significativo.  O mundo tem assistido em todas 

as áreas econômicas a um violento processo de fusões e aquisições motivado pela 

nova lógica competitiva, que pressupõe saltos tecnológicos e busca de mercados 

cada vez mais globais. A partir da globalização, a mudança do perfil internacional 

introduziu uma variável nova na discussão da eficiência econômica. A regra atual do 

capitalismo contemporâneo é a de poucos grandes grupos por setor, operando em 

nível global e buscando a diminuição de custos de seus fatores de produção (KNOP, 

2003). Diante disto tem aumentado no Brasil o número de fusões e aquisições em 

função principalmente da redução das barreiras de entrada ao capital estrangeiro e 

da inserção do país no mercado global (Tanure; Cançado, 2004). Esse aumento no 

número de fusões e aquisições se deve também ao fato de que estes constituem 

uma maneira rápida de uma firma crescer, entrar em mercados, defender-se de 



31

aquisições indesejadas, aproveitar oportunidades de investimento, ou até mesmo de 

alguns participantes desses processos lucrarem às expensas dos outros 

(CAMARGOS; BARBOSA, 2003). A seguir, uma tabela que mostra a evolução no 

número de fusões e aquisições no Brasil desde 1994 até 2007. 

TABELA 2: Número de fusões e aquisições no Brasil de 1994 a 2007. 
                          FONTE: KPMG, 2007 (adaptado) 

Vários são os conceitos sobre fusões e aquisições. Para Suen e Kimura 

(1997), fusão é a união de duas ou mais companhias que formam uma única 
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empresa, geralmente sob controle administrativo da maior companhia ou da mais 

próspera. Aquisição, por sua vez, seria a compra do controle acionário de uma 

empresa por outra, sendo que, no caso de aquisição global do patrimônio da 

empresa adquirida, a compradora assume o controle total e a empresa adquirida 

deixa de existir. Conforme Hitt, Ireland e Hoskisson (2002) fusão é uma estratégia 

por meio da qual duas firmas concordam em integrar suas operações em base 

relativamente co-igual, por que tem recursos e capacidades, que juntas podem criar 

uma vantagem competitiva mais forte. Uma fusão pode também envolver a 

aquisição das ações ordinárias de uma corporação por outra. Neste caso, a 

existência legal da empresa alvo não é terminada e ela permanece como uma 

subsidiária da empresa compradora.

Para Tanure e Cançado (2004) fusão envolve completa combinação de duas 

ou mais empresas que deixam de existir legalmente para formar uma terceira, com 

nova identidade, teoricamente sem predominância de nenhuma das empresas 

anteriores, o que não ocorre na prática já que o número de fusões “reais” é tão baixo 

que, para propósitos práticos, a expressão fusão e aquisição (F&A) basicamente 

significa aquisição. 

Existem três tipos básicos de fusão e aquisição segundo Ross, Westerfield e 

Jaffe (1995), apud Camargos e Barbosa (2003): As horizontais quando há uma 

união entre firmas atuantes no mesmo ramo de atividade geralmente concorrentes, 

verticais quando resultam da união entre firmas que fazem parte da mesma cadeia 

produtiva, podendo ser para cima (montante), em direção aos fornecedores, ou para 

baixo (jusante), em direção aos distribuidores e, por fim, em conglomerado ou co-

seguro quando envolvem firmas em ramos de atividade não relacionados, cujo 

principal objetivo na maioria das vezes é a diversificação de investimentos, visando 

reduzir riscos e aproveitar oportunidades de investimento. 

Independente do tipo de fusão e aquisição que se vá adotar é necessário ter 

muita cautela. Conforme Knop (2003),há uma série de processos que a empresa 

deve adotar no período de avaliação da fusão ou aquisição, tais como:

a) elaborar um programa de fusão ou aquisição; 

b) avaliar os potenciais candidatos a aquisição; 

c) verificar a possibilidade de parceiros estratégicos e investimentos que 

serão necessários; 
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d) elaborar o acordo de fusão ou aquisição; 

e) estudar as regulamentações e os aspectos jurídicos de uma aquisição de 

empresas de capital aberto ou fechado; 

f) estudar as Leis de Valores Mobiliários e outros Regulamentos de cada 

País;

g) consideração de antitruste; 

h) avaliar os aspectos de financiamento (financiamento bancário, 

empréstimo baseado em ativos, companhias de seguros); 

i) considerações contábeis (princípios contábeis de cada país, imposto de 

renda federal) e 

j) processo de integração pós-fusão ou aquisição (cultura, estratégias para 

tratar com os sindicatos etc.). 

Essa cautela também é necessária, pois segundo Suen e Kimura (1997) a 

literatura reporta um grau muito grande de insucessos quando a empresa resultante 

da fusão é gerida por apenas uma das partes anteriores. O ideal é que o corpo 

diretivo das duas empresas antigas participem da gestão da nova empresa 

resultante desse processo de fusão.

Vários também são os motivos que levam uma organização a optar pela fusão 

ou aquisição. Para Camargos e Barbosa (2003) as inovações tecnológicas nos 

sistemas de informação e comunicação e a liberalização dos mercados por meio da 

redução das barreiras ao fluxo de bens, serviços e capitais são razões para a 

formação de fusões e aquisições. Para Wood Jr, Caldas e Vasconcelos (2004) 

muitos processos de fusão e aquisição podem ser explicados não apenas por razões 

práticas e objetivas, mas também por interesses pessoais dos executivos ou pela 

tendência que as empresas têm de seguir umas às outras. Suen e Kimura (1997) 

citam alguns motivos como: 

1. Crescimento e diversificação: o crescimento rápido, quer em tamanho ou 
na participação de mercado, ou mesmo na diversificação do âmbito dos 
produtos da empresa pode ser alcançado por meio de fusões e aquisições. 
Adotando essa estratégia as diversas barreiras de entrada mercadológicas 
e até mesmo culturais, podem ser agilmente transpostas, possibilitando 
rápido acesso a mercados; 
2. Sinergia: as sinergias são caracterizadas pelas economias de escala 
resultantes da redução de custos indiretos das empresas fusionadas e 
3. Aumento de capacidades: A tentativa de aumentar suas capacidades 
tecnológicas e financeiras. 
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Ainda segundo Suen e Kimura (1997) os processos de fusão e aquisição 

podem ocorrer por razões estratégicas, por razões financeiras ou por ambos. As 

fusões estratégicas envolvem a fusão de empresas para atingir economias de 

escalas por meio de eliminação de funções redundantes, aumento da participação 

de mercado e melhora das fontes de matérias primas e dos canais de distribuição. 

As fusões financeiras envolvem a aquisição de empresas que podem ser 

reestruturadas para melhorar seu fluxo de caixa, por meio de cortes drásticos de 

custos e vendas de ativos improdutivos ou não compatíveis.

Nem sempre é fácil descobrir a fórmula de sucesso para uma fusão ou 

aquisição. A mescla cultural seria a fórmula ideal para Tanure e Cançado (2004). 

Esta ocorre quando há convivência de culturas sem dominância de uma delas e com 

moderado grau de mudança tanto para a empresa adquirida como para a 

adquirente. Essa estratégia é mais comum em processos de fusão, principalmente 

quando as empresas têm peso, tamanho e força similares. Os parceiros procuram 

fundir as empresas, absorvendo características de ambas e preservando, 

preferencialmente, o que cada uma tem de melhor. Tortato (1999), também acha a 

possibilidade de integração cultural entre adquirente e adquirida um critério que deve 

ser levado em maior consideração, já que dessa forma alguns possíveis reveses na 

fase de implantação do processo teriam maior probabilidade de serem evitados.  

Geralmente, aquisições que não correspondem às expectativas iniciais do negócio 

são meramente baseadas em indicadores financeiros e pouco se atenta para as 

características culturais das empresas envolvidas. 

Conforme Wood Jr, Caldas e Vasconcelos (2004), fusões e aquisições são de 

fato processos complexos, cujo sucesso depende ao se adotar a perspectiva 

correta, de sensibilidade e habilidade na condução, mas depende também de fatores 

externos e até de certa dose de sorte. Adotar a perspectiva correta é o primeiro 

passo de um longo caminho. Adotar uma perspectiva reducionista é o primeiro 

passo rumo ao desastre. Os autores ainda sugerem que ações e posturas de como 

evitar medidas impositivas, melhorar a estratégia de comunicação, reduzir ao 

mínimo as demissões e desenvolver uma atitude de dignidade e respeito com 

relação aos funcionários, são especialmente importantes.

A seguir serão discutidas as relações existentes sobre as redes e as alianças. 
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2.3 REDES E ALIANÇAS 

          Nos estudos sobre alianças mais recentes é possível observar uma maior 

inserção do tema redes, visto que muitos autores já consideram importante a 

interação entre ambos para um estudo mais rico e detalhado. 

Em seu estudo sobre redes e alianças, Gulati (1998), introduz a perspectiva 

de rede para o estudo de alianças e discute como essa perspectiva dá novas idéias 

em fatores importantes que talvez influencie o comportamento e a performance das 

firmas. Gulati (1998), critica os estudos anteriores de alianças porque a maioria 

deles se atém ao fato de que alianças são mudanças diádicas, porém há que se 

levar em conta que fatores precursores, processos e resultados associados as 

alianças podem ser definidos e moldados pelas redes sociais na qual a maioria das 

firmas está imersa. 

O autor identifica cinco pontos para o estudo das alianças: a formação da 

aliança, a escolha da estrutura de governança, a dinâmica de evolução das alianças, 

a performance das alianças e as conseqüências de performance das firmas 

entrando em alianças. No primeiro ponto sobre a formação de alianças Gulati 

(1998), cita alguns estudos de Kogut (1998), sobre os motivos para formação de 

aliança, os quais podem ser tanto aumentar o poder no mercado como adquirir 

novos conhecimentos. Nohria (1991) indica que firmas são levadas a formar 

alianças, umas com as outras, devido a interdependência estratégica.  Embora essa 

interdependência explique a formação de laços entre as firmas não se aplica para a 

formação de alianças pelo fato de que nem todas as oportunidades existentes para 

dividir interdependência entre as firmas se materializa como alianças. Firmas são 

influenciadas a entrar em novas parcerias pelas redes de suas alianças passadas. 

A imersão estrutural também pode influenciar na escolha dos parceiros 

(GULATI 1998). O status de uma organização na rede afeta sua reputação e 

visibilidade no sistema. Quanto melhor sua reputação maior o acesso da 

organização a diferentes fontes, o que a torna um parceiro atrativo. 

Os estudos acima apresentados que ressaltam o papel da imersão, não 

anulam, no entanto, as motivações econômicas para formação de alianças. O autor 

assegura que as firmas não fazem alianças como uma firmação simbólica de suas 
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redes sociais, mas baseiam estas em complementaridades estratégicas que elas 

têm a oferecer uma a outra. Isso sugere que as condições mútuas de vantagens 

econômicas são necessárias, mas não suficientes para a formação de alianças entre 

duas firmas. É uma conexão social da firma que ajuda a identificar novas 

oportunidades de alianças e escolher parceiros específicos que possuam essas 

complementaridades (GULATI, 1998). 

No segundo ponto discute sobre a estrutura de governança das alianças. 

Segundo Gulati (1995), estudos sobre a governança das alianças tem infelizmente 

seguido a linha da economia dos custos de transação, tratando cada aliança como 

independente e considerando as atividades que ela inclui na época de sua formação 

como apenas refletindo os custos de transação associados a ela. O método adotado 

é estático: ele especifica a unidade de análise de cada transação e não a relação 

econômica, ignorando a possibilidade de uma estrutura social emergir de alianças 

repetidas, bem como o emergente processo resultante de interações passadas entre 

parceiros que pode alterar o cálculo quando eles estão escolhendo contratos em 

alianças.

Segundo Gulati (1998), é necessário considerar as implicações da imersão 

estrutural que ressalta a importância da rede como um todo, no qual as transações 

individuais, e também econômicas, estão situadas. Dentre esses aspectos da 

imersão Gulati (1998) cita a confiança entre parceiros, que evita que haja atitudes 

oportunistas de um sobre o outro. Também destaca a relação entre confiança e 

estabelecimento de contratos. Se há confiança os parceiros não se detém sobre 

contratos muito detalhados para afirmar a previsibilidade. 

No terceiro ponto, a evolução de alianças e redes, Gulati (1994) introduz a 

idéia de que a compreensão de cada parceiro sobre o andamento da aliança é 

crucial para entender os incentivos de cooperar e para buscar novas maneiras como 

cada um pode influenciar nos resultados da aliança. Gulati (1998) também mostra 

que é necessário verificar o conteúdo de informações que gira em torno das redes, 

já que mudanças nos conteúdos dessas informações podem mudar a influência de 

redes nas firmas.

No quarto ponto refere-se à performance das alianças que segundo Gulati 

(1998), é uma área pouco explorada devido as dificuldades de se coletar dados  que 

se refiram à performance. O autor destaca também a imersão em redes sociais 

como um fator importante. Dentre os fatores que influenciam na performance, 
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salienta o estar bem situado numa aliança porque as firmas parceiras têm confiança 

mútua e uma espécie de cobertura que elas criam para se proteger de 

comportamentos nocivos que possam afetar a reputação. Gulati (1998), também se 

baseia nos estudos de Kogut (1998) quando diz que alianças entre firmas que 

tiveram laços anteriores têm menos propensão a acabar. Embora Gulati (1998), 

concorde que laços imersos realmente contribuam para a sobrevivência das 

empresas, ele afirma possuir pouco entendimento do por quê dessas alianças com 

laços imersos terem uma performance melhor ou pior do que outras alianças. 

No ultimo ponto, Gulati (1998) analisa as alianças e a conseqüência da 

performance para as firmas. Segundo o autor, um meio para analisar a influência 

das alianças na performance das firmas tem sido examinar a relação entre a 

extensão do quão as firmas estão imersas em alianças e a probabilidade de sua 

sobrevivência.

Gulati (1998), também sugere que nem todas as redes dão iguais benefícios 

aos seus membros e, obviamente, algumas são melhores que outras. Duas 

extensões naturais desses estudos olhariam não apenas as características de redes, 

mas também a posição de organizações individuais dentro da rede na qual fazem 

parte. Isso poderia alertar sobre benefícios em relação a informação e a controlar 

benefícios que talvez resultem de locações particulares em redes especificas. 

Esse trabalho mostra como as redes podem ter influência na criação e no 

sucesso de alianças e mostra como uma perspectiva informada pela imersão 

estrutural das firmas pode dar importantes insights em aspectos importantes das 

alianças. Neste estudo Gulati (1998), mostra que redes são valiosos condutores de 

informação que provêm tanto oportunidades como restrições para as firmas e têm 

importantes implicações na performance das suas alianças. Filtrando informação, as 

redes permitem as firmas descobrirem novas oportunidades de alianças e isso 

influencia a freqüência da formação de novas alianças. Um portfólio de firmas de 

alianças e sua posição na rede tem uma grande influência em sua performance, 

como um todo.  Por fim Gulati (1998),destaca que incorporar fatores de rede social 

em um contexto de comportamento das alianças de firmas não apenas dá uma 

precisa representação das principais influências nas ações estratégicas das firmas 

mas também implicações nas práticas de gestão, que ainda precisam ser mais 

exploradas. 
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Em seu estudo sobre as redes de alianças estratégicas, Walker (2006) faz 

uma crítica a muitos estudos de alianças que não analisam as redes como um todo 

observando por exemplo, sua estrutura e densidade. Isso acaba levando as alianças 

a serem examinadas não como uma parte de um sistema relacional, mas como se 

fossem  sistemas independentes. Segundo o autor, se há de fato uma rede de 

alianças entre as firmas e ela está excluída da analise, os resultados do estudo 

podem apresentar viés. Isso ocorre porque um grande número de pesquisadores 

tem mostrado que as propriedades de redes têm uma influência significante no 

comportamento de firmas que a compõe. Uma perspectiva de rede em pesquisa de 

alianças significa analisar alianças que estão pelos menos dois passos longe da 

firma, já que as redes são sistemas de conexões seriais. 

Segundo Uzzi (1996), os “laços indiretos” conectam os parceiros das firmas 

uns com os outros e com outras organizações. Os links com as firmas e seus 

parceiros junto com o link entre os parceiros eles mesmos, constituem a vizinhança 

local da firma. A estrutura dessa vizinhança talvez seja relativamente fechada, 

quando muitos parceiros alinham-se uns com os outros, ou aberta quando não se 

alinham. As firmas também estão conectadas indiretamente através de vizinhanças 

por meio de múltiplas cadeias de alianças que juntas, formam a rede como um todo.

Geralmente, as pesquisas das vizinhanças têm primeiramente, visto a rede 

como um sistema estático e há poucas pesquisas no âmbito dinâmico. Uma exceção 

a isso é a crescente pesquisa em pequenos mundos, onde um tipo de método 

híbrido aponta para uma perspectiva dinâmica em que a estrutura local se 

desenvolve e permanece no amplo contexto de redes.

        Conforme Walker (2006), estudos sobre vizinhança têm focado em seu relativo 

fechamento. Uma estrutura completamente fechada é aquela em que os parceiros 

de alianças da firma são também parceiros uns dos outros. Uma rede 

completamente aberta é aquela onde os parceiros não têm alianças entre eles. A 

estrutura de vizinhança local da maioria da firmas está entre esses dois extremos. 

         No que diz respeito ao estudo da vizinhança duas teorias rivais são 

importantes para dar enfoque ao assunto. A teoria dos buracos estruturais de Burt 

(1992), que ocorre quando há uma relação de não redundância entre dois contatos, 

ou seja, falta uma relação direta entre duas firmas que são ligadas por outras firmas 

da rede. Quando uma terceira firma se alia com as duas, o buraco está preenchido e 

a conectividade aumenta. Burt (1992) argumenta que uma firma que não tem buraco 
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estrutural se beneficia agindo como atravessador que liga outras organizações. Na 

teoria de Burt (1992), a firma ganha em ter uma vizinhança local com parceiros 

desconectados.

         Na segunda teoria Coleman (1988), destaca que quanto mais fechada a rede 

maior os benefícios, por que em redes fechadas informações sobre comportamento 

fluem mais rápido, normas se desenvolvem velozmente e sanções são impostas 

mais rapidamente às firmas que violam  as expectativas dos parceiros. Seja aberta 

ou fechada, os benefícios vêm através da comunicação e coordenação na 

vizinhança que ajuda ou dificulta a firma a alcançar os seus objetivos.    

      Mais adiante, no entanto, Burt (2001) expande sua teoria incluindo abertura e 

fechamento da rede. Ele estende seu trabalho a análise de alianças entre os 

parceiros das firmas para alianças com organizações fora da vizinhança. Quanto 

mais diversas e desconectadas forem essas firmas, maior a probabilidade de elas 

terem diferentes tipos de informação o que leva a uma maior variância na 

informação recebida pelos parceiros locais e pela própria firma (BURT, 2001). Esse 

grau de fechamento da vizinhança chama-se confinamento que é o grau de 

fechamento da vizinhança mais ampla - confinamento externo. Burt (2001), 

argumenta que a firma adquire maior performance quando o confinamento é alto 

promovendo cooperação com a vizinhança local, e quando o confinamento externo é 

baixo indicando diversas fontes de informação. Walker (2006), também avançou nos 

estudos de rede como macroestrutura. Ele se baseou em cinco pontos importantes 

para o entendimento de como as características da rede fora da vizinhança local 

afetam o comportamento e resultados das firmas.

         No primeiro ponto que são os laços indiretos, Walker considera que a melhor 

forma de avaliar a importância de alianças fora da vizinhança local é medindo o 

número de laços indiretos – as relações da firma com parceiros dois passos ou mais 

distante da rede. Segundo uma pesquisa de Ahuja (2000), o intervalo dos laços 

indiretos aumenta seu grau de inovação, mas seu efeito se desfaz quando a 

vizinhança local é grande, concluindo que laços locais e indiretos são em parte 

substituíveis. No segundo ponto, a centralidade da firma, Walker (2006) cita como 

uma importante medida de centralidade da firma, o potencial de controle que é 

baseado em quantos Geodesics (caminho mais curto entre um par de firmas na 

rede) a firma recai sobre. Outra medida de centralidade chamada centralidade de 

Bonacich identifica firmas centrais como aquelas que têm relações com outras firmas 
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que são elas mesmas centrais. A última medida é o potencial de acesso que é o 

inverso da centralidade em geral é definido pela soma dos caminhos mais curtos 

entre uma firma e as outras firmas na rede. Quanto maior a soma mais longe a firma 

está de outras firmas, então menor a centralidade. 

As três formas são baseadas em temas comuns da ação do atravessador e 

da disponibilidade de informações. O potencial de controle caracteriza o tipo de 

papel do brokering, O potencial de acesso mostra que um maior grau de fechamento 

implica que a firma pode alcançar ou ser alcançada pela firma mais rapidamente ou 

eficientemente pelo número de links que se tem, por ultimo, na de Bonacich, há 

elementos de brokering e alcance.

No terceiro ponto, chamado de estratificação da rede, as firmas 

estruturalmente equivalentes têm o mesmo, ou pelo menos o mesmo grupo de 

parceiros. Os grupos de equivalência estrutural são a base do que se chama block 

model, uma homomórfica redução da rede na qual as relações entre grupos indica 

as relações entre os membros das firmas. 

No quarto ponto, sobre componentes da rede e sua densidade, Walker (2006) 

afirma que redes densas são mais coesivas e, em teoria, informações e recursos 

podem se mover de um lado da rede a outro mais rápido e com poucos 

intermediários.  A densidade de rede é a divisão da rede em componentes discretos 

e coesivos. No último ponto os pequenos mundos, as firmas talvez experimentem 

uma pressão normativa imposta por uma vizinhança fechada e ao mesmo tempo se 

beneficie de pesquisa eficiente através da rede devido ao alto nível de 

conectividade. Walker (2006) também destaca a semelhança entre pequenos 

mundos e a teoria de laços fracos de Granovetter (1973) no qual laços fortes (na 

vizinhança local) destaca as normas e laços fracos (em firmas fora da área) são 

importantes para aquisição de informação. Por fim, o autor destaca também pontos 

importantes para futuras pesquisas em pequenos mundos em como uma rede pode 

se tornar pequeno mundo e questiona como a vizinhança local da firma fica com o 

tempo.

Em um estudo sobre preservação e dissolução dos laços imersos das firmas 

em aquisições, Spedale, Bosch e Volberda (2007) identificaram quatro áreas críticas 

(comunicação, investimentos idiossincráticos, relações interpessoais e mudança de 

pessoal) onde decisões de gestão são tomadas durante o processo de aquisição e 
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que podem afetar os componentes dos alvos dos laços imersos das firmas: 

confiança, resolução conjunta de problemas  e troca de informação detalhada.  

Segundo Spedale, Bosch e Volberda (2007) embora a preservação e 

dissolução dos laços sejam áreas pouco exploradas, é importante estudá-las tanto 

para a teoria quanto para a prática.  

Conforme Uzzi (1996), relações imersas crescem em condições de 

estabilidade e interação e aquisições são uma mortal ameaça para sua manutenção 

ao longo do tempo. Além de danificarem a sua manutenção, ameaçam também os 

potencias benefícios que as relações poderiam gerar tanto pra firma mãe como para 

a firma alvo (SPEDALE; BOSCH; e VOLBERDA, 2007). 

Dessa forma, segundo Spedale, Bosch e Volberda (2007) identificar os 

fatores que fazem parte desse processo pode aumentar o conhecimento da gestão 

assim como as previsíveis e as imprevisíveis conseqüências de decisão tomadas 

através do processo de aquisição, com significantes conseqüências em termos de 

sua efetividade e habilidade de controle). 

Ao realizar a pesquisa sobre preservação e dissolução dos laços imersos em 

processos de aquisição Spedale, Bosch e Volberda, (2007) selecionaram dois casos 

em aquisições que eram motivados pelo desejo de estender a linha de produtos ou 

sua cobertura internacional e onde ambos a empresa mãe e a firma alvo, fossem 

financeiramente viáveis. Os autores adotaram o referencial de Uzzi (1997) para 

operacionalizar o conceito de laços imersos distinguindo entre antecedentes 

estruturais sociais e componentes de laços imersos. 

  Os achados da pesquisa relatam dois aspectos importantes. O primeiro, diz 

respeito a natureza  e contexto do laços imersos da firma antes da aquisição; o 

segundo atem-se  a dinâmica dos laços imersos durante o processo de aquisição. 

Todos os laços imersos das firmas antes da aquisição foram caracterizados por alto 

nível de confiança, ajustes mútuos, investimentos idiossincráticos, comunicação 

intensa em vários níveis organizacionais e mecanismos para resolução de conflitos 

mais centrado em discussões do que em contratos formalizados e procedimentos. 

Depois da aquisição o nível de confiança reduziu dramaticamente e o nível de 

conflito aumentou.

   Essa redução no comprometimento afetou a relação com os laços imersos no 

sentido de que ao haver cortes drásticos para os gestores e para orçamentos 

financeiros houve uma diminuição em recursos para viajar, menos visitas aos 
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distribuidores e menos interações face a face, que por fim levaram a relações 

informais, a contratos formalmente regulamentados, a mais conflitos e a 

negociações mais difíceis (SPEDALE; BOSCH; VOLBERDA, 2007). 

Os resultados encontrados indicam ainda que mudanças nessas quatro áreas 

críticas (comunicação, investimentos idiossincráticos, relações interpessoais e 

mudança de pessoal), devido a ações da gestão e decisões tomadas durante a 

aquisição podem impactar nos componentes dos laços imersos (confiança, 

resolução de problemas e troca de informações detalhadas).

Os resultados também identificaram que uma terceira parte é necessária para 

transformar um laço imerso em laços de mercado, expandindo assim o estudo de 

UZZI (1996).

Identificar um parceiro potencial é um fator importante para o sucesso de uma 

aliança. Em meados de 1990, o questionamento sobre a escolha do parceiro foi 

mais discutido por pesquisadores, e isso se deve em parte ao fato de que a 

identificação do parceiro é um importante precursor para a seleção e eventual 

performance de joint ventures internacionais (WONG e  ELLIS, 2002).  

Diante disto Wong e Ellis (2002), realizaram uma pesquisa com investidores 

em joint ventures em Hong Kong buscando responder duas questões sobre a 

identificação de parceiros. O primeiro questionamento é em que base potenciais 

parceiros de joint ventures são primeiramente identificados, e o segundo é qual o 

papel dos laços sociais na identificação e seleção de potenciais parceiros. Visto que 

geralmente no contexto de joint venture um investidor potencial recai sobre laços já 

estabelecidos, isso leva a uma primeira proposição: a identificação de parceiros de 

joint ventures será facilitada por laços antecedentes do ator iniciante.
Segundo Granovetter (1973), “bridge ties” que são fracamente ligados são 

mais prováveis de ser usados em pesquisa por potenciais parceiros devido a sua 

alta freqüência em redes sociais, porém de outra maneira parceiros potenciais 

identificados através de laços fortes são provavelmente mais confiáveis. Devido ao 

alto nível de confiança necessário nos primeiros estágios da aliança uma segunda 

proposição é lançada: potenciais parceiros são mais propensos a serem 

identificados por laços fracos do que por laços fortes, porém mais aptos a serem 

selecionados quando identificados por laços fortes.

Essa proposição afirma que investidores terão melhores informações sobre 

parceiros que eles conhecem melhor e tem uma maior interação. Investidores que 
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recaem sobre laços fracos irão ter menos confiança nos parceiros identificados e por 

isso irão se inclinar em mais pesquisas para a busca.(WONG e ELLIS, 2002).

A terceira proposição diz que pesquisas por parceiros de joint ventures serão 

mais curtas e menos exaustivas quando baseada em laços fortes. Segundo Uzzi 

(1996) a busca baseada em laços fortes resulta em alianças com um nível inicial de 

confiança oriundos de relações pré-existentes. 

Os resultados encontrados revelaram que nenhum dos trinta e cinco 

investidores entrevistados nesse estudo recaíram sobre pesquisas de mercado ou 

agências de promoção para encontrar parceiros. Em todos os casos estudados os 

parceiros foram identificados com base em suas redes anteriores em termos de 

laços de negócios, familiares e de amizade. Isso enfatiza a idéia de que redes 

sociais são uma valiosa fonte para reduzir os custos em busca de parceiros. Mais 

especificamente os resultados revelam que enquanto links são fáceis para identificar 

parceiros, pesquisas baseadas em laços fortes tendem a ser mais curtas e fornecem 

uma base mais robusta para cooperação interparceiros. 

A seguir é abordada a metodologia do estudo com a identificação das 

perguntas de pesquisa e as definições constitutivas e operacionais. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA E PERGUNTAS DE PESQUISA 

Esse estudo teve como objetivo ampliar os conhecimentos sobre como as redes 

de relacionamento influenciaram na formação de uma parceria, no caso da Sat.  

Para isso é necessário responder as seguintes perguntas de pesquisa: 

1. Quais eram os tipos de laços existentes entre a Sat e a Ale? 

2. Quais os critérios para a Sat ter escolhido a Ale na parceria?  

3. Qual o papel da confiança na escolha do parceiro? 

4. Em que sentido a arquitetura na rede e a posição que a SAT ocupava na 

mesma influenciou na formação da parceria? 

5. Quais os principais objetivos da Sat ao formar a parceria? 

3.2 DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) E DEFINIÇÃO OPERACIONAL (DO) DAS 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DO ESTUDO 

As categorias analíticas deste estudo são: Laços, redes interatores, posição, 

critérios para a escolha do parceiro, confiança e alianças (fusão).

3.2.1 Laços 

DC - Laços segundo Granovetter (1973) podem ser divididos em fortes ou 

fracos. Forte é aquele em que você possui maior contato com uma determinada 

pessoa, envolvendo confiança e reciprocidade. Já o fraco é exatamente o oposto. 

São casuais e há pouco investimento emocional. 
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DO - A operacionalização dessa categoria se deu através da identificação dos 

laços fortes ou fracos entre as empresas e da informação que circula neles. Essa 

identificação foi feita analisando se a SAT possuía com ALE um relacionamento 

mais próximo e muitos contatos em comum ou possuíam um relacionamento mais 

distante e também se relacionavam com pessoas de outro círculo social.

3.2.2 Redes Interatores 

DC – Redes Interatores são conforme Lauman (1978) apud  Nohria (1992), um 

conjunto de pessoas, e organizações ligados por meio de um conjunto de relações 

sociais( amizade, negócios) de um tipo específico. 

DO - A categorização se deu através da identificação da presença de uma 

rede de relacionamentos no segmento da Sat e da Ale, e verificou-se como essa 

rede trouxe benefícios para as empresas. 

3.2.3 Critérios para a escolha do parceiro 

 DC - A escolha dos parceiros para a formação da parceria é um dos aspectos 

mais importantes para o estabelecimento da mesma. Muitas organizações se 

atentam a alguns aspectos como o bom posicionamento do parceiro no mercado, a 

sua rentabilidade, a existência de parcerias anteriores com a devida empresa e 

também a confiança. Nesse sentido Gulati (1998) afirma que os laços sociais 

existentes entre as firmas e seus membros são determinantes para o 

estabelecimento de uma parceria. 

 DO - A operacionalização se deu através da identificação dos motivos que 

levaram a Sat a escolher a Ale como parceira e vice versa.  Verificou-se até que 
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ponto as características que a Sat e a Ale possuíam foram importantes para sua 

escolha como parceira.

3.2.4 Confiança 

 DC - A confiança é um fator de extrema importância ao se formar uma 

parceria. Segundo Gulati (1995), futuras decisões sobre a formação de alianças 

geralmente recaem em parcerias passadas já que estas são um repositório de 

informação disponível, competências e confiança.  

 DO - A operacionalização dessa categoria se deu através da verificação 

sobre até que ponto a parceria passada entre as empresas deu certo, se havia 

confiança entre os parceiros e a partir daí como essa confiança foi fundamental para 

a fusão. 

3.2.5 Aliança 

 DC – Segundo Lorange e Roos (1996) alianças estratégicas podem ser 

definidas como empreendimentos de risco envolvendo transações em um mercado 

livre por meio de empreendimentos cooperativos formais ou informais ou total 

internalização das atividades pelo processo de fusão, aquisição, participação 

societária e joint ventures.

DO - A operacionalização se deu através da identificação dos principais 

motivos que levaram a Sat a se fundir com a Ale e vice versa procurando especificar 

o por quê da Sat  e da Ale terem escolhido unir-se em vez de  permanecerem 

atuando isoladas no mercado.
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3.3 DESIGN E PERSPECTIVA DO ESTUDO 

O método utilizado neste trabalho foi o estudo de caso, que segundo Yin 

(2005) é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto da vida real, especialmente, quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos. Além disso, o estudo de caso permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos 

acontecimentos da vida real, tais como ciclos de vida individuais, processos 

organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 

internacionais e a maturação de setores econômicos. 

 O estudo de caso foi realizado em uma empresa do setor de combustível 

chamada Alesat Combustíveis S.A que é resultante da união da Ale combustíveis 

S.A com a Sat, Satélite Distribuidora de Combustível S.A. A partir dessa fusão 

verificou-se como as redes de relacionamento influenciaram na formação dessa 

parceria.

Foi adotada uma abordagem qualitativa onde segundo Richardson (1985) 

permite descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em 

maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento 

dos indivíduos.

3.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram os dirigentes do primeiro escalão 

da Alesat, já que estes participaram ativamente da fusão. Foram entrevistadas três 

pessoas em maio de 2008: o diretor de operações, o diretor comercial (que foi 

diretor da Ale antes da fusão) e o gerente executivo financeiro. Nas análises foram 

atribuídos “códigos” como D1, D2 e D3 aos entrevistados de maneira aleatória para 

manter o sigilo. 
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3.5 DADOS: TIPOS, FORMA DE COLETA E TÉCNICA DE ANÁLISE 

Neste estudo foram coletados dados primários e secundários. Os dados 

primários foram coletados mediante a realização de entrevistas semi-estruturadas 

que segundo Triviños (1987), parte de certos questionamentos básicos apoiados em 

teorias e hipóteses que interessam a pesquisa, e que em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 

recebem as respostas dos informantes. Dessa forma, o informante passa a 

colaborar espontaneamente na elaboração do conteúdo de pesquisa. Essas 

entrevistas foram gravadas e transcritas e tiveram duração média de cinqüenta e 

cinco minutos.

Os dados secundários foram coletados em artigos sobre a Sat e a Ale, 

consultas a revistas e jornais especializados (como a Revista Posto de Combustíveis 

e Conveniência) e não-especializados que versavam sobre a Sat e a Ale e a 

formação de parceria entre as empresas; artigos científicos, além de documentos 

das organizações que formaram a parceria. Outros meios de consulta foram os sites 

da Fecombustíveis e do Sindipostos que são sites específicos do segmento de 

distribuidoras.

  A técnica utilizada para a análise dos dados primários foi a análise de 

conteúdo. A análise de conteúdo segundo Triviños (1987) permite uma “inferência” 

que pode partir das informações que fornece o conteúdo das mensagens, ou de 

premissas que se levantam como resultado do estudo dos dados que apresenta a 

comunicação. Para haver essa inferência, no entanto, é necessário um domínio 

básico da teoria que está alimentando o conteúdo das mensagens. 

Os dados secundários foram por sua vez analisados através da análise 

documental. Segundo Richardson (1985), a análise documental consiste em uma 

série de operações que visam estudar e analisar um ou vários documentos para 

descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com as quais podem estar 

relacionados.

A seguir serão apresentadas as análises dos resultados obtidos através da 

análise de conteúdo e análise documental. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR

A história da distribuição de combustível no Brasil começou em 1912, com a

distribuição sistemática de derivados de petróleo no Brasil, o que era feito em latas 

e tambores. Em 1934, entrou em funcionamento a Destilaria Rio Grandense S.A. em 

Uruguaiana, Rio Grande do Sul, que deu origem, em 1937, à primeira Refinaria de 

Petróleo do país. Um passo maior foi dado em 1941 com a criação da Associação 

Profissional do Comércio Atacadista de Minérios e Combustíveis, originando em 

1960, o Sindicato do Comércio Atacadista de Minérios e Combustíveis Minerais do 

Estado da Guanabara. Ganhou representação nacional em 1964 com a 

denominação de Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de Minérios e 

Combustíveis Minerais, hoje SINDICOM - Sindicato Nacional das Empresas 

Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (SINDICOM, 2008).

Em 1998 um fato que marcou o setor de combustíveis foi a criação da 

Agência Nacional do Petróleo e Óleo e a conseqüente extinção do Departamento 

Nacional de Combustíveis, pelo Decreto nº 2455, de 14 de janeiro de 1998. Por fim, 

em 2006 tornou-se obrigatória a adoção do corante no álcool anidro, instituída pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP, a fim de 

inviabilizar a fraude neste combustível. 

 A criação da ANP foi de muita importância para o setor, no Brasil. Segundo 

os seus estatutos (2008), é sua função estabelecer regras que propiciem a criação 

de um mercado mais competitivo e que, conseqüentemente, tragam vantagens para 

o país e, principalmente, para os consumidores. Estas vantagens podem ser 

traduzidas numa maior arrecadação fiscal e diminuição das importações de petróleo. 

Concernente aos consumidores, melhoria na qualidade dos derivados de petróleo e 

uma política de preços que reflita o comportamento do mercado internacional. 

Segundo artigo da Revista Posto de Combustíveis e Conveniência (2008), com a 

criação da ANP o Brasil saiu de uma produção de 867 mil barris diários de petróleo 
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em 1997 para 1,75 milhão/dia produzidos em 2007.O Brasil também saiu da 

dependência externa para a autosuficiência em petróleo alcançada em 2006. A 

busca por energias renováveis e menos poluentes intensificou-se, já que além do 

álcool agora há o biodiesel. No Brasil, nos últimos 10 anos, o setor modernizou-se e 

cresceu aceleradamente, passando de 2,5% do PIB para 10,5%. A pesquisa de 

preços divulgada toda semana no site também foi um avanço do setor. Isso permite 

ao cidadão e as empresas do setor acompanharem a evolução dos preços dos 

combustíveis em 555 localidades. No início desse ano, a ANP enfrentou um dos 

seus maiores desafios: a introdução de 2% de biodiesel no diesel consumido em 

todo país. 

A ANP também firmou-se como um centro de referência em dados e 

conhecimento sobre a indústria do petróleo e gás natural.  Ela mantém o Banco de 

Dados de Exploração e Produção (BDEP), realiza pesquisas periódicas sobre 

qualidade dos combustíveis e sobre preços na comercialização desses produtos e 

promove estudos sobre o desenvolvimento do setor.

Outros órgãos também atuam para representar os setores de combustíveis. O

SINDICOM é uma entidade representativa, a nível nacional, das companhias 

distribuidoras de combustíveis e de lubrificantes e tornou-se o fórum apropriado para 

discussões de assuntos jurídicos, fiscais, operacionais, de suprimentos e 

transportes, de segurança industrial, saúde ocupacional e proteção ao meio-

ambiente que sejam comuns às empresas associadas e de representação junto ao 

governo. O SINDICOM possui entre seus associados a Ale, Shell, Esso, Castrol 

Chevron,Air BP,Ipiranga, FL Brasil,BR e Repsol.

Atualmente segundo o Sindicom (2008) o market share dessas distribuidoras 

respectivamente é o seguinte: 4,2%, 14,4%, 7,2%, 0,1%, 0,03%, 18,1%, 0,1% 41,5% 

e 1,0%.

A Fecombustíveis que é a federação nacional do comércio de combustíveis e 

lubrificantes, também visa um mercado de combustível mais leal e saudável, 

combatendo práticas lesivas ao consumidor como adulteração de combustíveis. A 

Fecombustíveis possui trinta e cinco sindicatos filiados que representam os 

segmentos de vendas de combustíveis, lubrificantes e revendas de GLP, que é o 

Gás Liquifeito de Petróleo, no país. 

O setor embora tenha muitos representantes que lutam por seus direitos e 

interesses também sofre sérios problemas. O combustível adulterado é um deles. De 
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acordo com a revista Posto de Combustíveis e Conveniência (2008), São Paulo foi 

pioneiro no combate a adulteração de combustível. O estado elaborou um conjunto 

de medidas fiscais regulatórias e investigativas com o objetivo de acabar com a 

máfia dos combustíveis.  As cassações se baseiam na lei 11.929/2005 sancionada 

por Alckmim, ex-governador de São Paulo. O governo paulista lançou a operação 

“de olho na bomba” com o objetivo de identificar e autuar as empresas do setor que 

estivessem lidando com combustíveis adulterados. Outro meio de controle usado é o 

CODIF(Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com Álcool 

etílico anidro combustível). Esse sistema tenta impedir que distribuidoras comprem 

álcool anidro acima do volume de gasolina adquirido. Desta forma o volume de 

anidro é reduzido fazendo com que a fraude de aumentar a percentagem de 

biocombustível na gasolina ou de produzir o “álcool molhado” com adição de água 

ao anidro fossem inibidas. Uma forma de combate à sonegação é a adoção da nota 

fiscal eletrônica que visa agilizar as transações comerciais, eliminar formas de 

sonegação de impostos e simplificar as obrigações contábeis dos contribuintes 

(POSTO DE COMBUSTIVÉIS E CONVENIENCIA, 2008).  

Outro problema que vem preocupando o setor é a MP 415/2008 que passou a 

vigorar em primeiro de fevereiro. Ela veda a comercialização de bebidas alcoólicas 

pelos comerciantes situados às margens das rodovias. A multa pela desobediência, 

aplicada pelo Governo Federal, é de até mil e quinhentos reais. Segundo a Posto de 

Combustíveis e Conveniência (2008), muitos empresários investiram alto em postos, 

lojas de conveniência, restaurantes, hotéis e supermercados e agora estão 

impedidos de exercer uma atividade inteiramente lícita apenas por que o governo 

resolveu combater a imoderação do usuário, alguns (minoritários) motoristas 

irresponsáveis.

No Rio Grande do Norte, o Sindpostos conseguiu uma autorização da Justiça 

Federal para que os postos pudessem continuar vendendo bebidas alcoólicas. Neste 

caso específico, o juiz substituto da Quinta Vara Federal, em Natal, Eduardo José 

Fonseca da Costa, considerou a MP correta, mas em seu entendimento o prazo pra 

entrar em vigor foi curto; a medida deveria começar a viger em primeiro de fevereiro 

de 2009, pois até lá os comerciantes não teriam prejuízo quanto aos estoques. 

No que concerne à responsabilidade social, de acordo com uma reportagem 

da  Posto de Combustíveis e Conveniência (2008), o setor vem adotando medidas 

como contratação de funcionários com necessidades especiais, adequação dos 
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postos para receber clientes com necessidade especiais, como rampas de acesso 

para cadeirantes e pistas sinalizadas para evitar a aproximação excessiva dos 

carros. A seguir, uma caracterização sobre a empresa Ale. 

4.2 ALE

A Ale combustíveis foi uma empresa brasileira do mercado de combustível 

criada em 1996 pelo grupo mineiro ASAMAR. O ato inicial para a entrada no 

mercado de combustíveis, que veio a ser o carro-chefe do grupo se deu, quando 

ainda na década de 90, começou o processo de desregulamentação na área de 

combustíveis, pois as gigantes do setor como BR, Shell, Esso, Texaco e Ipiranga 

estavam desacostumadas a competir (ISTOÉ DINHEIRO, 2002). 

Antes desse fato vários donos de postos demonstravam uma insatisfação 

crescente com os contratos que os amarravam às distribuidoras. Foi assim que os 

acionistas da Ale que controlavam um dos maiores grupos de cimento do País, o 

Asamar vislumbraram a oportunidade de investir nessa área. Toda a área de 

cimento do grupo foi vendida para os franceses da Lafarge e a maior parte do 

dinheiro foi investida na criação da Ale (ISTOÉ DINHEIRO, 2002). Nessa época o 

grupo Asamar atuava também nos segmentos de transporte e mineração, que 

demandavam grandes volumes de óleo diesel. Com isso a idéia também foi de criar 

uma empresa que comercializasse combustível para as demais (DIÁRIO DO 

COMÉRCIO, 2007).

De 1997 até 2002, a expansão das receitas da companhia, novata no 

mercado de distribuição de combustíveis, foi de: 2.066%. Trata-se de um pulo de R$ 

60 milhões para R$ 1,3 bilhão. (ISTOÉ DINHEIRO, 2002).

Em 2001, a Ale já possuía duas bases de distribuição de combustíveis 

próprias, uma na sede, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e outra 

em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que atendiam a uma rede de 348 postos 

distribuídos nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito 

Federal e no Espírito Santo. Até o ano 2000, o número de postos da rede era de 

290. Esse crescimento de 20% no número de revendas foi superado pelo volume de 
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combustíveis vendido, que passou de 670 mil metros cúbicos em 2000 para 947 mil 

no ano passado, um incremento de 41% (GAZETA MERCANTIL, 2002). 

Em 2002, a empresa já operava em sete Estados do Sudeste e do Centro-

Oeste com trezentos e cinqüenta pontos de venda e garantia de um preço em 

média, 3% menor aos seus revendedores. Isso graças a estrutura enxuta da 

empresa que tinha até então apenas duzentos empregados. Pelos cálculos da 

empresa, a cada vinte e cinco postos que são incorporados, há necessidade de 

apenas um novo funcionário (ISTOÉ DINHEIRO, 2002). 

Até 2005, a meta da Ale era chegar a oitocentos revendedores, que 

corresponderiam a uma receita de R$ 2,5 bilhões. Para atingir esse objetivo, a Ale 

vinha incrementando seus postos com uma série de atrativos. A empresa fechou 

parceria com a rede de lanchonetes Bob’s e com a cadeia de videolocadoras 

Blockbuster para instalar lojas em alguns de seus postos. Além disso, a Ale fez um 

contrato com a francesa Elf, que lhe permitia vender com exclusividade todos os 

lubrificantes da marca. Os postos Ponteio e Alasca, em Belo Horizonte, já foram 

escolhidos como os mais bonitos do País numa pesquisa do sindicato do setor 

(ISTOÉ DINHEIRO, 2002).

Dando continuidade a esse crescimento a Ale que foi a primeira distribuidora 

a vender biocombustível nos postos da rede preparava-se para ser também 

produtora de biodiesel. A empresa planejava construir duas usinas com capacidade 

para produzir, cada uma, 50 milhões de litros por ano. O investimento, que podia 

chegar a R$ 40 milhões, foi aprovado pelos acionistas (MB DO BRASIL, 2005). 

Pesquisas realizadas pela própria Ale mostraram que as vendas nos postos 

que optaram pelo biodiesel cresceram entre 8% e 10%. E não cresceram apenas no 

diesel. As vendas de álcool e gasolina também cresceram. Entre o fim de 2004 e o 

início de 2005, a Ale foi uma das primeiras empresas, possíveis investidoras, para a 

qual as autoridades do governo federal apresentou os estudos sobre o potencial do 

mercado de biodiesel no país. Os diretores da empresa chegaram à conclusão de 

que não valia a pena investir, que o custo de produção era alto, e a rentabilidade, 

pequena (MB DO BRASIL, 2005). 

A Ale também trabalhou muito sua imagem na mídia. A empresa 

estabeleceu, segundo a Interface (2005), contatos sólidos e produtivos com revistas, 

sites e jornais do segmento de petróleo e distribuição e com cadernos de veículos de 

diversos jornais. Para ampliar a comunicação com clientes, foi criado o house organ
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ALE INFORMA, produzido pela Interface. Instituíram também o ALE EXPRESS, um 

newsletter semanal, que era distribuído a todos os donos de postos ALE. Na 

próxima seção será feita uma caracterização sobre a SAT. 

4.3 SAT 

A Sat surgiu com a abertura do setor de combustíveis em 1996 na cidade de 

Natal sob o comando de Marcelo Alecrim. Segundo o próprio Marcelo a empresa 

desde o começo diferenciava-se em relação à maioria das concorrentes, pois já 

nascia com planejamento e objetivos definidos. O principal deles era priorizar o 

atendimento aos revendedores do interior, antes colocados em segundo plano pelas 

grandes distribuidoras (SAT, 2006). 

 Seguindo esta filosofia, a SAT alcançou a posição de sétima maior 

distribuidora de combustíveis do País. Em 2001 a empresa inaugurou 30 postos e 

estimava inaugurar outros 35, chegando ao final do ano com um total de 450 

estabelecimentos. Nesse mesmo ano, a SAT decidiu entrar no mercado de gás 

veicular, iniciando a adaptação de postos e prevendo disponibilizar o combustível 

em cinco estabelecimentos com sua bandeira até o final do ano (CT GÁS, 2001). 

Nessa época a empresa já estava presente em todo o Nordeste com uma 

rede de mais de quatrocentos e setenta postos e dezoito filiais (SAT, 2006). No final 

de 2002 e durante o ano de 2003, a empresa ampliou sua atuação e se fez presente 

também em alguns Estados do Norte do país, através da filial Belém (SAT, 2006). 

 Com o objetivo de manter a estratégia de crescimento, a SAT começou a 

atuar em fevereiro de 2004, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, através de filiais 

nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. No ano de 2004, a Sat já 

vendia dois milhões de litros diariamente o que correspondia a 1% do mercado 

nacional de combustíveis, a 6% do mercado nordestino e a 25% do mercado 

potiguar (GAZETA MERCANTIL, 2004). 

 Para manter a linha de expansão traçada para a empresa, a Sat fechou uma 

parceria com o fundo Darby Overseas Investments Ltda., líder no segmento de 

aportar capital e investir em companhias que necessitem de recursos para crescer. 

O Darby Overseas Investments Ltda. foi fundado em 1994 por Nicholas F. Brady, ex-
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secretário do tesouro americano. A empresa é responsável pelo gerenciamento de 

fundos privados de investidores na América Latina (incluindo fundos especializados 

em serviços financeiros e tecnologia) e faz parte da Franklin Resources Inc., uma 

instituição com atuação global que opera há mais de cinqüenta anos (SAT,2006). 

Depois de dois anos de negociação, o Darby adquiriu 34% das ações da 

empresa realizando investimento através do Darby-BBVA Latin América Private 

Equity Fund. A negociação incluía uma opção de aquisição de mais 13 % de ações 

da SAT. A expectativa era que o Darby investisse US$ 10 milhões na SAT em três 

anos. O aporte foi destinado à duplicação da rede, de quatrocentos e setenta para 

oitocentos postos, e à expansão para outras regiões do País (GAZETA 

MERCANTIL, 2004). Em 2006, a empresa aumentou o empreendimento unindo-se a 

distribuidora mineira Ale, tornando-se Alesat, empresa que será caracterizada a 

seguir.

4.4 ALESAT 

A Alesat foi criada no dia 05 de abril de 2006, como fruto da união de duas 

grandes distribuidoras regionais: a mineira ALE Combustíveis e a SAT Distribuidora 

do Rio Grande do Norte. Tanto a Ale quanto a Sat surgiram em 1996, ano em que o 

governo federal regulamentou o mercado de combustíveis nacional. Enquanto a Ale 

possuía forte presença nos mercados do Sul, Sudeste e Centro Oeste, a Sat, tinha o 

seu foco voltado para as regiões Norte e Nordeste (ALESAT, 2008). 

A AleSat portanto nasceu com abrangência nacional estando presente em  21 

Estados da federação e consolidada como a sexta maior distribuidora do país. As 

duas bandeiras, ALE e SAT, foram mantidas no começo em suas regiões de 

influência em função da forte identificação dos clientes com a marca, porém 

recentemente, foi determinado que  todos os postos da rede passarão a ter bandeira 

da ALE (ALESAT,2008). 

Segundo a Gazeta Mercantil (2006), a Alesat possui uma rede de mil e 

duzentos postos, comercializa trezentos milhões de litros de combustíveis por mês e 

obteve em 2007, um faturamento de seis bilhões de reais. A  AleSat pretende 
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investir R$ 60 milhões na ampliação de sua rede de postos revendedores, além de 

aperfeiçoar os serviços e produtos que oferece.  

Dentre os vários prêmios recebidos pela Alesat pode-se destacar o prêmio de 

Melhor Empresa do Setor de Petróleo e Gás do Brasil (2006), pela Gazeta Mercantil; 

o Prêmio Excelência em Atendimento ao Cliente nos anos de 2002, 2003, 2004, 

2005 e 2006 segundo a revista Consumidor Moderno e uma das Melhores Empresas 

para se Trabalhar do Brasil, nos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005 de acordo com o 

Guia Exame/ Você S.A (ALESAT,2008).

A Alesat investe continuamente em programas relacionados a qualidade dos 

seus produtos. O programa “Ligados na Qualidade” foi criado para inspecionar os 

produtos em todas as etapas do processo de distribuição, desde o recebimento das 

usinas e refinarias, passando pela entrega aos revendedores até a comercialização 

nos postos, oferecendo mais tranqüilidade para quem abastece nos mil e duzentos 

postos espalhados pelo Brasil. Segundo O jornal da Alesat (2007), a empresa 

preocupa-se com a qualidade dos produtos que distribui tanto que a nova versão do 

programa - Ligados na Qualidade – que enfatiza a fiscalização tem como objetivo 

auxiliar a rede de revendedores e garantir ao público consumidor o melhor produto. 

São feitos vários testes em laboratórios e os combustíveis são verificados no 

momento do recebimento na base de distribuição. Após isso os postos revendedores 

são avaliados a partir de um check list no qual é verificado se a revenda realiza os 

testes obrigatórios e se é comprometida com a qualidade. Em seguida, cada posto 

recebe um selo de comprovação de qualidade em cada bomba de abastecimento. 

Isso tudo é realizado em um laboratório móvel montado em uma van que percorre os 

postos e desenvolve os testes necessários para constatar a qualidade dos 

combustíveis. A cada setenta e cinco dias, 100 % dos postos são atendidos pelo 

programa.

A responsabilidade social também é trabalhada na empresa. A Alesat foi 

pioneira na distribuição de biodiesel, uma energia renovável obtida a partir de 

vegetais como mamona, soja e girassol que polui menos, reduz a dependência 

externa e pode ser usado em qualquer veículo movido a diesel sem a necessidade 

de adaptação. Houve também a implantação de um SGA, (Sistema de Gestão 

Ambiental) procedimento que norteia as ações relativas ao meio ambiente na 

Empresa.
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Além das cinco bases próprias que se localizam em Betim, Goiânia, Várzea 

Grande, Duque de Caxias e Paulínia, uma nova foi criada - a LEM (Luis Eduardo 

Magalhães). Recentemente a ALESAT iniciou as obras da construção de uma nova 

base em Guamaré/RN que será a primeira base 100% ecológica do Brasil 

(ALECRIM, 2008). Essa base terá um sistema para aproveitamento de toda a água 

da chuva. Uma parte da energia utilizada será energia solar, a arquitetura buscará 

não agredir o meio ambiente e também terá um sistema de filtragem onde toda a 

água que saia da base será limpa. Essa base implicará ainda em ganhos logísticos e 

redução de custos operacionais. Atenderá a todo o estado do RN e ao sul do estado 

do Ceará. 

Outro programa bem sucedido é a academia corporativa que capacita os 

funcionários da rede em questões importantes como o atendimento ao cliente, 

vendas e produtos. Os revendedores acompanham aulas nas áreas de RH, 

marketing, administração, pedagogia, engenharia, meio ambiente e economia, a fim 

de obter uma maior capacitação em relação ao atendimento (NOSSO, 2007). 

Um grande canal de comunicação da Alesat com o público é o FALE. Esse 

call center é um forte veículo para solucionar problemas, sanar dúvidas, registrar 

solicitações, sugestões, elogios e reclamações no menor tempo possível. O sistema 

interno encaminha o comentário por email aos setores responsáveis. O setor elabora 

relatórios com base nas manifestações registradas com o objetivo de analisar 

possíveis falhas, verificar causas e freqüência das ocorrências para que eventuais 

problemas sejam sanados no mais curto tempo (NOSSO, 2007). 

A Alesat também segue a filosofia de oferecer um espaço seguro de poucos 

riscos e grande preocupação com a saúde do colaborador, a SIPAT que é a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, um evento que tem o objetivo de 

divulgar a importância da segurança no ambiente de trabalho, por meio de ações 

educativas, palestras e gincanas disseminando uma cultura de prevenção e 

cuidados com a saúde (NOSSO, 2007). 

A Empresa também oferece um seguro de carga na modalidade FOB1 que

evita prejuízos e eventuais danos ambientais causados por acidentes de transporte.

________________ 
1 A cláusula FOB atribui ao vendedor o encargo de entregar a mercadoria a bordo, pelo preço 
estabelecido, ficando as despesas decorrentes do transporte (frete e seguro) por conta do comprador, 
bem como os riscos, até o porto de destino.



58

Caso o revendedor queira adquirir o seguro deve solicitá-lo no ato da compra 

do combustível. 

Segundo Alecrim (2008), a fusão entre a Ale e a Sat implicou em crescimento, 

melhorias de processos e a Empresa ficou mais sólida, com abrangência nacional, 

mais ágil no relacionamento com as revendas e mais competitiva. A Alesat cresce na 

proporção de 15% ao ano enquanto o mercado cresce 6%.

4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A história da Sat com a Ale começou quando a Sat era uma distribuidora no 

nordeste que tinha a intenção de preencher o vácuo das grandes distribuidoras e 

trabalhar com postos de menor volume. Nessa época houve a primeira parceria da 

Sat que depois de um tempo foi desfeita: 

A Sat teve uma parceria com uma empresa hoje chamada Elo[...]Se não me 
engano, foi feita em 1997, um ano após a Sat ter sido fundada. O Marcelo 
entrou numa parceria chamada Tecsat, que foi uma distribuidora que 
nasceu para ser operada no estado da Paraíba. O Tecabe era uma 
empresa de armazenamento, na Paraíba. E o pessoal da Tecabe tinha 
fundado uma distribuidora[...]e então foi feita uma aliança. O Marcelo foi lá e 
disse: vocês tem armazenagem e não tem know how da distribuidora. Eu 
tenho o know how da distribuidora e não tenho armazenagem. Por que a 
gente vai competir no mercado? Você, com a armazenagem, sem saber o 
que fazer com a distribuidora e eu, sem armazenagem mas sabendo o que 
fazer com a minha distribuidora, então, vamos formar uma aliança. Essa 
aliança foi criada, funcionou muito bem, as empresas cresceram muito. 
Chegou a ter vinte, vinte e cinco por cento de participação no estado da 
Paraíba. Só que essa aliança estava restrita, até por uma questão 
contratual, aos estados da Paraíba e Pernambuco. E a Sat começou a se 
expandir, ir a outros estados e crescer. Os caras chegaram pro Marcelo e 
disseram: nós queremos aumentar nossa operação. Marcelo tentou 
negociar alternativas, levantamentos de participações cruzadas na Sat, de 
serem acionistas, só que não funcionou. Então, vamos fazer a cisão dos 
ativos: você fica com uma parte e com a outra eu monto a minha 
distribuidora aqui, a Elo. Foi feita então a cisão, extremamente tranqüila, da 
qual eu participei, administrei esse processo de decisão [D1]. 

A Ale teve apenas uma parceria com uma empresa de lubrificantes:

Nós fizemos uma parceria com a Elf que é uma empresa multinacional 
francesa. Está presente no mundo inteiro. Na América Latina está presente 
nos lubrificantes e nós não temos lubrificantes. Então fizemos uma aliança 
estratégica, para eles fornecerem o lubrificante. A Ale tem a exclusividade 
de venda de lubrificantes nos postos e eles tem nas montadoras e nas 
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concessionários[...]temos uma parceria estratégica que mantemos ate hoje 
[D2].

 Embora a parceria tenha sido desfeita, o crescimento da Sat no nordeste foi 

tão grande que a empresa já tinha intenções de expandir suas operações também 

para a região sudeste. Do outro lado estava a Ale, empresa que possuía a mesma 

filosofia que a Sat, características semelhantes, só que na região sudeste, mas que 

também tinha intenções de operar no nordeste. A partir dos contatos entre ambas no 

mercado de combustível a Sat deu início às suas operações no sudeste, começando 

a armazenar combustível nas bases da Ale em Betim/MG, momento em que se deu 

a primeira parceria entre as empresas. Nessa época as empresas começaram a 

competir de forma mais acirrada, pois uma já estava se tornando uma ameaça para 

o crescimento da outra: 

Uma grande ameaça da Sat era a Ale e uma das grandes ameaças da Ale 
era a Sat. Então a gente sempre ficava atento aos movimentos da Ale por 
que já sabíamos das suas dimensões, do seu porte e da sua estrutura. A 
Ale ficou muito preocupada quando nós fomos pro sudeste. Nós crescemos 
de uma hora pra outra. E ela percebeu esse crescimento porque nós 
estávamos dentro da base deles. Nós tivemos um crescimento enorme em 
Minas Gerais. Nós saímos de zero para trinta milhões de reais de 
faturamento mensal em dois anos. Isso chamou muito a atenção da Ale, e 
ela já tinha a informação de que nós éramos agressivos. Isso era dito pelos 
diretores quando a gente foi pra lá e houve esse boom no crescimento. 
Tanto que teve um momento que Ale começou a nos apertar, entre aspas, a 
nos pressionar – “não, eu não posso dar muito espaço pra esse pessoal 
crescer”, e um pouco antes da fusão nós já estávamos buscando parceiros 
alternativos, porque a Ale estava querendo limitar nosso crescimento. Só 
que na época, em Betim, nós armazenávamos na base da Ale e a Ale 
começou a tolher a nossa operação para não permitir que a gente 
crescesse. Nós já tínhamos assinado um contrato de armazenagem numa 
outra base de um concorrente da Ale. Isso foi pouco antes da fusão. E nós 
aqui, da mesma forma, estavámos preocupados por que a Ale já estava 
começando a operar na Paraíba, Pernambuco e isso representava uma 
ameaça pra nós [D1]. 

Contractor e Lorange (1988) ressaltam que criar um futuro competidor durante 

uma aliança é um aspecto que deve ser considerado pela organização, no entanto 

isso pode ser administrado com a criação de uma posição em caixa preta que inclui 

proteção da patente, manter um controle sobre a aliança através de uma equipe e 

ligar o parceiro a um sistema de relações sociais. 
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A partir daí as empresas começaram a compartilhar bases, trocar favores até 

que houve a proposta por parte do Sérgio Cavaliere, até então presidente da Ale, 

das empresas se unirem no mercado de combustível. 

[...] A Sat fazendo um movimento no sudeste; a Ale fazendo um     
movimento no nordeste e aí começou a se falar: por que a gente não junta 
as nossas operações? O interessante é que no momento da fusão, a Sat 
tinha 21 filais e a Ale 17 e dessas filiais 11 eram sobrepostas. Então existia 
uma complementaridade muito grande.  A Ale  não tava operando no norte 
nordeste nem a Sat tinha um grande volume de operação na região sul e 
sudeste [D1]. 

Assim que se deu a fusão, um fator que auxiliou muito no convívio inicial foi 

as empresas já terem propósitos firmados: 

Eu acho que o mais importante foi a visão comum do negócio. Foi essa 
estratégia em comum. O negócio nasceu com um propósito e esse 
propósito está presente até hoje, que é criar uma distribuidora maior, séria, 
íntegra, que respeita o meio ambiente, o concorrente, o mercado, o 
consumidor, com atitudes éticas e que respeita o colaborador. Então, isso é 
muito marcante. A manutenção  e a presença disso vive até hoje. Porque as 
pequenas coisas do dia-a-dia são resolvidas de maneira muito mais fácil. 
Você tem valores e princípios que se tornam a base do negócio[G1]. 

Vários são os objetivos de uma organização ao se formar uma parceria. 

Segundo Child e Faulkner (1998) a formação de alianças está relacionada a ganhar 

acesso aos benefícios de outras firmas, reduzir o risco ao compartilhar com um 

parceiro e ajudar a moldar um mercado. Para Kogut (1998), três fatores são 

motivadores para se formar uma aliança: alternativa para obter os mais baixos 

custos de transação, melhoria na posição estratégica a ser alcançada e é uma 

oportunidade para aprendizagem. Ao ser questionado sobre os motivos que levaram 

a organização a formar a parceria ouviu-se a seguinte resposta: 

Nossos objetivos eram ganho de conhecimento a amplitude nacional, o 
acesso a muitas informações. Nessa amplitude você tem vários fatores. 
Você tem ganho de escala, ganhos financeiros e estratégicos. Exemplo: um 
segmento como o álcool - a gente compra álcool só que existe um período 
que o nordeste é suprido, por exemplo, a gente trazia álcool de São Paulo 
em caminhão, e o que é que acontecia? Nós da Sat tínhamos pouco 
conhecimento de usinas de São Paulo e tinha um determinado período do 
ano que a gente tinha que comprar de São Paulo e trazer pra cá. A Ale tinha 
uma operação grande na região sudeste tinha muito conhecimento da 
região. Então, você passou a ter contatos de relacionamentos e 
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informações que permitiu que você passasse a comprar melhor o produto 
que viria a Natal e da mesma forma o inverso. Então, isso foi um ganho de 
conhecimento estratégico indiscutível [D1]. 

Verifica-se portanto, que essa melhoria na posição estratégica citada por 

Kogut (1998) foi muito forte no que diz respeito a empresa passar a ter amplitude 

nacional e adquirir uma certa abrangência.  

È necessário destacar também que houve ganhos de reputação e que a 

aliança possibilitou uma ampliação na rede de contatos das empresas. 

Para Das e Teng (2000), uma organização com necessidade de obter algum 

recurso seja este financeiro, físico, de gestão, humano, organizacional ou 

tecnológico, recai sobre três possibilidades que podem ser: produzi-lo por conta 

própria, buscar no mercado, ou formar alianças com parceiros que os tenha, visto 

que recursos intangíveis como o conhecimento tácito e a reputação de uma 

organização não são facilmente comprados e transferidos. Das três possibilidades 

citadas a que se encaixa no caso Alesat foi formar alianças para obter os recursos 

necessários:

A Ale tinha uma visão - ela investia em ativos de bases, bases de 
armazenagem Nós não tínhamos bases. A Sat não tinha bases, não tinha 
essa pretensão. Ela não nasceu assim. Todos os recursos da Sat foram 
direcionados para um investimento em cadeias e frota própria. Eram 
também ganhos tecnológicos complementares em logística. A Ale tinha 
bases, a Sat tinha frotas. Hoje nós ampliamos os dois. Então, na época da 
fusão, a Ale tinha quatro bases; hoje nós temos 10; na época da fusão nós 
tínhamos 90 caminhões, hoje temos 200. Ambas as tecnologias foram 
dominadas com a fusão, elas foram ampliadas justamente para conquistar 
esse ganho [D1]. 

 A teoria dos custos de transação baseia-se em um pressuposto de que os 

atores participantes das transações podem vir a ter um comportamento oportunista. 

No entanto, em nenhum momento, esse comportamento foi observado nos relatos, 

já que foi afirmado pelos entrevistados que existia um interesse comum dos 

acionistas em fazer o negócio crescer, fazer o negócio dar certo, portanto não havia 

a intenção de um parceiro se aproveitar do outro já que as empresas agora são uma 

só e qualquer problema afetaria a ambas. 

Embora seja muito divulgado os benefícios oriundos da formação de uma 

aliança, esse mesmo processo também possui aspectos negativos tais como: o 

acesso restrito ao não dar oportunidades a novatos seja intencionalmente ou por 
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barreiras como regras não escritas ou códigos informais de conduta, ditar quem 

compete com quem, além de  impedir a entrada de novas firmas no meio (POWELL, 

1987).

No que concerne a essa questão de impedir a entrada de novas firmas no 

meio, isso não ocorreu na SAT. A empresa tornou-se maior, com abrangência 

nacional, porém sua fatia de mercado ainda é de 4%. 

Conforme Rodrigues (1999), embora seja comum associar as parcerias com 

as atividades de cooperação, nem sempre elas são formadas dentro desse intuito. 

Algumas são feitas com o objetivo de aprender as competências do parceiro ou de 

retirá-lo do mercado mais tarde. Isso requer cuidados, pois as implicações das 

escolhas de um parceiro inadequado, a desconfiança entre as partes ou um contrato 

malfeito podem afetar, seriamente, a continuidade do empreendimento e o 

desempenho das empresas formadoras. No caso da Sat e da Ale isso não ocorreu 

visto que como as empresas tinham o objetivo de unir-se, não havia esse perigo de 

aprender as competências e depois sair da parceria. Isso, obviamente, prejudicaria a 

ambos que perderiam em termos de ativos, de estrutura, de funcionários etc. 

 No momento em que foi questionado sobre o por quê de fazer uma fusão e 

não outra aliança estratégica, como uma aquisição, um entrevistado foi enfático: 

Sempre houve o interesse de se juntarem e as duas empresas estavam 
vivendo um bom momento e vislumbrando um momento ainda melhor, 
então, pra que sair? Não era o momento de sair, era o momento de crescer. 
Com a fusão cresceria de uma maneira mais rápida e mais sólida [D3]. 

 Este outro entrevistado ressalta que os ganhos com a fusão eram superiores 

aos com outro tipo aliança, portanto não haveria a necessidade de se formar um 

outro tipo de parceria. A fusão era o ideal: 

Os ganhos com a fusão eram sinérgicos: a questão da base, o transporte e 
a questão de escala. Poderíamos até comprar álcool junto para regiões 
separadas, mas arrumar um fornecedor para comprar pra Bahia e pra São 
Paulo seria muito difícil. No caso de Minas como tinha cada um tinha uma 
fatia de mercado, conseguimos comprar mais pra cá. Outro ponto é a 
estrutura propriamente dita. Você não ia ter os ganhos sinérgicos só com a 
cooperação. A gente até tinha bases e ou mesmo fazer uma compra 
eventual, mas não era uma coisa que dava uma constância, um resultado 
tão grande, grande como a fusão. A fusão casou direitinho [D2]. 

Realizar a fusão também estava relacionado a oportunidades de investimento 

e do mercado: 
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A gente deu um salto, saiu de empresas pequenas regionais, que 
trabalhavam ali. Você fica menos vulnerável, sua vulnerabilidade diminui 
muito por que o mercado é muito dinâmico hoje. Hoje, por exemplo, se você 
atua num mercado como Minas Gerais...  Aqui há constante guerra de 
preços. A margem de lucro é pequena, aí você vai para um mercado como 
Espírito Santo que é um mercado de margens altas, onde várias 
companhias conseguem ganhar dinheiro. Então há mercados onde você 
não consegue ganhar dinheiro. Então quando você tem abrangência 
nacional, sua vulnerabilidade diminui, pois você não está com todos os ovos 
na mesma cesta. Tem lugares que você ganha dinheiro, outros que não. 
Tem lugares que você aumenta volume. Então, acima, você tem mais 
mobilidade, quando você está restrito a um determinado mercado você fica 
vulnerável muito mais fácil [D2]. 

Durante a fusão não houve nenhum envolvimento governamental. Foi uma 

decisão meramente empresarial, houve apenas conversas com o governo para ver 

onde seria melhor ficar a matriz da empresa: 

Houve um aspecto, o seguinte, por que a matriz ficou aqui? A história do 
Marcelo aqui no RN, o relacionamento da empresa com o governo, hoje a 
maior empresa do RN [...] As pretensões, os objetivos da empresa de 
investir aqui na região[...] houve um processo decisório de Minas ou RN e aí 
sem dúvida nenhuma a conversa com os governos era necessária mas não 
eram benefícios financeiros,que se buscava, mas decisões políticas que 
ajudassem[D1]. 

Embora as empresas fossem sólidas no mercado e tivessem experiência no 

segmento, elas nunca haviam dado um passo tão largo, o que implicou em certas 

dificuldades como entraves burocráticos e também imprimir uma nova identidade a 

empresa:

Um ponto foi onde é que seria a sede e qual seria o nome. Isso gerou certas 
dificuldades, mas absolutamente natural, sem nenhuma exacerbação fora 
da naturalidade[...] As duas empresas tinham uma marca e precisavam 
escolher uma marca só. As duas tinham sedes em estados diferentes, fora 
a dificuldade burocrática que foi grande, que foi conseguir abrir, depois que 
fizemos o planejamento da fusão nós definimos do ponto de vista societário, 
a Ale incorporar a Sat. Então, prevaleceu o CNPJ da Ale. Devido a isso 
tivemos que abrir filial da Ale nos estados em que ela não tinha filial. 
Conseguir viabilizar a abertura dessas filais em onze estados foi complicado 
[D3].

Outro grande problema enfrentado pela empresa foi em relação ao pessoal. É 

difícil trabalhar com resistências, fazer adaptação ao novo ambiente de trabalho, e 
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também, com os cortes de pessoal. Por isso Knop (2003), afirma que deve haver um 

processo de integração pós-fusão ou aquisição (cultura, estratégias para tratar com 

os sindicatos etc.). 
Na fusão algumas pessoas ficaram no processo, mas sabiam que não iam 
ficar. Foi um aprendizado que a gente teve. Numa próxima fusão a gente 
não vai trabalhar dessa forma ou seja você deve ficar com as pessoas que 
vão realmente ficar. Embora as pessoas sabiam, eu vou te ajudar  “você vai 
ficar aqui três meses, nesses três meses a gente vai procurar um trabalho 
pra você”.A gente achou que pras pessoas fosse bom. “Não vai dar tempo 
de você procurar outra coisa para você”,  mas você conviver com outra 
pessoas que você sabia que não ia ficar mais na estrutura, mesmo a gente 
dando um outro apoio pra ela  não foi uma experiência boa. Foi bem 
complicado, teve gente que ficou um período de três e quatro meses aqui, 
sabendo que não ia ficar; Isso não é bom, você deve fazer esse corte de 
imediato. Isso foi um aprendizado. Era melhor manter as pessoas três 
meses em casa do que aqui, cada saída de uma pessoa era uma 
despedida. Isso quebrava o clima, muita gente chorava [D2]. 

Um último problema enfrentado pelas empresas com a fusão foi a “ruptura” de 

laços imersos anteriores da empresa. Segundo Spedale; Bosch e Volberda 2007) 

geralmente após casos de aquisição o nível de confiança reduz drasticamente e o 

nível de conflito aumenta, que por fim levam a relações informais, a contratos 

formalmente regulamentados,  a mais conflitos e  a negociações mais difíceis: 

Afeta por que em vários pontos o fornecedor passa a ser um só. Se o 
fornecedor não é competitivo o suficiente, ele deixa de estar presente. Não 
havia condição de se ter dois fornecedores para a mesma coisa, o objetivo 
da fusão era gerar sinergia, então alguns fornecedores que já eram 
fornecedores há algum tempo deixaram de existir, mas pura e simplesmente 
por competitividade. Dentro do novo cenário de tamanho de atendimento 
geográfico, o fornecedor não consegue atender a Alesat no Brasil todo [G1]. 

Percebe-se, no entanto, que o fato de não lidar com o mesmo fornecedor de 

antes da parceria foi um processo natural, não houve um desgaste na relação entre 

ambas as partes. A mudança foi motivada principalmente por questões geográficas. 

Embora o processo de fusão tenha tido todo um suporte pra ajudar nas 

questões legais, riscos sempre há, por isso é necessário tomar algumas medidas. 

Segundo Knop (2003) é interessante elaborar um programa de fusão e estudar as 

regulamentações e os aspectos jurídicos de uma aquisição de empresas de capital 

aberto ou fechado. Outro fator importante, segundo um dos entrevistados, é 

preservar na empresa pessoas que são realmente importantes: 
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Nós tínhamos muitas preocupações, preocupações com as pessoas. No 
processo de fusão você identifica quais são as pessoas chaves das quais 
você não pode prescindir [...]Na época da fusão foi desligado um bom 
contingente de pessoas. Só que algumas nós não podíamos perder de jeito 
nenhum [...] Tinha o risco de toda estrutura interna da empresa sucumbir 
naquela fase da fusão. O acompanhamento desse clima, o 
acompanhamento dessas pessoas, o processo de comunicação foi tudo 
cuidado com muito zelo, pois esse era  um risco grande. Risco interno da 
casa. Fazer uma ramificação de processo, avaliar qual era o melhor 
processo. Foram avaliados de forma imparcial. A Ale deu um processo 
assim; a Sat deu um processo assim; e não podíamos criar outro processo 
por que não tinha tempo pra isso. [...] Tínhamos que ser ágeis no processo 
de fusão. Eventualmente prevalecia um processo da Ale, outra vez um 
processo da Sat. Isso tudo envolve riscos também. E ainda  tem os riscos 
externos. Se a empresa tá passando por todo um processo de avaliação, 
pessoas estão na expectativa do que vai acontecer, como vai funcionar, a 
perda de mercado é uma coisa que podia acontecer, mas não aconteceu. 
Não perdemos nada de market share, pelo contrario, juntamos e 
crescemos. Tínhamos uma série de receios, atitudes, e uma serie de ações 
e monitoramentos foram criados para evitar essa perda de mercado. Mas o 
market share é uma consequência, e a nossa maior preocupação é aqui 
dentro. O maior risco não estava lá fora, mas aqui dentro [D1]. 

O processo de fusão foi tão tranqüilo que até aos dias atuais não houve 

nenhuma mudança nos termos acordados: 

Não. Até por que as pessoas se alternam, hoje, amanhã. As pessoas que 
fazem parte do conselho hoje, que faziam parte da Darby, não eram as 
mesmas que faziam parte do conselho durante a fusão [D2]. 

No momento da fusão é comum as empresas verificarem os ativos e ver 

quem possui mais, no entanto para a fusão se concretizar tem que estar balanceado 

em cinqüenta e cinqüenta por cento, isso é previsto em lei: 

A fusão foi feita para manter um equilíbrio de participação de cinqüenta e 
cinqüenta por cento. Então ninguém entrou com mais ou menos ativos.Os 
ativos foram balanceados pra que no momento da fusão eles se 
apresentassem meio a meio. Tinha-se alguém com um numero maior foi 
feita uma avaliação e alguém compensou isso, ou colocando ou tirando 
ativos. Algum momento se levantou isso a partir de consultoria de terceiros. 
“Bom  para que possamos ser sócio meio a meio, eu preciso diminuir  a 
minha parte e você precisa aumentar a sua.[...] quando eles fecharam a 
sociedade e ficaram com cinqüenta e cinqüenta por cento, houve essa 
calibragem, esse ajuste[D3]. 
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É comum que num processo de fusão, os funcionários passem por um 

período turbulento devido a rápida necessidade de adaptar-se ao novo ambiente de 

trabalho. Segundo Knop (2003), dentre uma série de processos que a empresa deve 

adotar no período de avaliação da fusão ou aquisição é necessário um processo de 

integração pós-fusão ou aquisição (cultura, estratégias para tratar com os sindicatos 

etc.). Para Tanure e Cançado (2004) é imprescindível num período de fusão haver 

uma mescla cultural que é quando ocorre convivência de culturas sem dominância 

de uma delas, com moderado grau de mudança tanto para a empresa adquirida 

quanto para a adquirente. È necessário absorver características de ambas e 

preservar, preferencialmente, o que cada uma tem de melhor. Nesse ponto a Alesat 

não teve muitos problemas já que as culturas eram de certa forma muito parecidas: 

Não foi bem um choque cultural os problemas que nós tivemos no processo 
de gestão. Os desafios não foram muitos por que as culturas não eram 
muito diferentes; eles muito mais em função da substituição de liderança, 
processos decisórios, ajustes de delegação, níveis de flexibilidade que 
tivemos que ajustar. Muito mais em função disso. Lógico, que nordeste e 
sudeste sempre é uma coisa complicada de você trabalhar, são culturas 
diferentes. Mas, como se estava dentro do mesmo segmento, houve a 
possibilidade de se administrar isso (D1). 

Um problema enfrentado foi em relação a marca das empresas. Trabalhar com 

essa dualidade pode gerar um certo conflito. Atualmente, a marca de todos os 

postos é a Ale, já que pesquisas detectaram que essa era mais forte no mercado do 

que a da Sat: 

Tivemos certa dificuldade, pois ficamos com as duas marcas durante um 
bom tempo ate a gente definir. Nós definimos que agora é a Ale, as pessoas 
já aceitaram. Se você pensar que já estamos há dois anos na fusão a gente 
já caminhou muito (D2). 

Queremos construir uma empresa nacional. Foi feita uma pesquisa 
detalhada em todos os estados do país com consumidores, nossos clientes 
que são os revendedores de postos exatamente sobre a questão marca 
SAT e marca ALE. No final dessa pesquisa a ALE já tinha um conteúdo de 
marca mais estruturado que a SAT, talvez aqui no RN não, mas a Ale fez no 
passado uma estratégia de marca mais estruturada que a Sat então, 
quando você olha a nível nacional, quando você pondera onde a empresa 
pretende crescer, onde a empresa pretende operar, o que vai se tentar fazer 
aqui é: alguns postos tem  a marca Sat e a marca Ale  que é uma espécie 
de fase de transição para mostrar que é a rede Sat (D1). 
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É comum que ao se escolher um parceiro para formar uma aliança a 

organização se atenha a certos aspectos como o bom posicionamento do parceiro 

no mercado, a sua rentabilidade, a existência de parcerias anteriores com a devida 

empresa e também a confiança. Gulati (1998) afirma que os laços sociais existentes 

entre as firmas e seus membros são determinantes para o estabelecimento de uma 

parceria. No entanto, ao ser questionado sobre os critérios para a escolha da Sat um 

dos entrevistados afirmou que: 

Eu não posso dizer que foi uma escolha da Sat, a Sat não escolheu a Ale as 
coisas foram convergindo naturalmente. Em 2003 e 2004 deu-se entrada 
aos investimentos da Darby na SAT. A Darby comprou uma participação da 
Sat e isso acabou injetando mais recursos pro nosso crescimento. A Sat 
cresceu bastante e com a entrada da Darby fortaleceu a perspectiva de 
continuar crescendo, um crescimento futuro.  E aí nós começamos nessa 
época, nossa operação estava mais restrita a região norte e nordeste e 
depois dessa injeção de recursos, nós começamos a buscar outros 
recursos[...]Na época, um dos parceiros que nos encontramos para permitir 
nossa entrada no mercado do sudeste foi a ALE que tinha bases de 
armazenagem própria, onde poderíamos armazenar nossos combustíveis e 
iniciamos uma negociação, Já tínhamos uma aproximação, uma filosofia 
muito parecida, os profissionais já se conheciam de longa data, já existia 
uma relação antiga entre os profissionais (D1). 

A partir dessa constatação verifica-se que os laços tiveram sua parcela de 

importância na escolha do parceiro, mas o que mais influenciou foi que a Sat 

encontrou um parceiro que poderia auxiliá-la, dar um suporte na sua expansão para 

o sudeste.  No caso da Ale as suas intenções eram de se expandir também, só que 

para o nordeste já que todas as suas operações concentravam-se no sudeste: 

Então a Sat tinha como objetivo a sua expansão nos mercados do sudeste 
e do centro oeste. No caso da Ale, o objetivo também era novos mercados e 
ela estava vislumbrando o mercado nordeste como um mercado de menos 
competitividade e de margens mais altas de lucro.  Então ela também tinha 
o objetivo de crescer para aqueles lados. Então juntou a fome com a 
vontade de comer´, uma querendo vir para o sudeste e a outra  ir para o 
nordeste. E como elas eram mais ou menos do mesmo tamanho, tinham as 
mesmas características como empresa em termos de estrutura, de 
organização, e dos profissionais que estavam lá [D2]. 

Associado a este quadro a confiança existente entre ambas as organizações 

foi um fator importante no que se refere a escolha do parceiro. Gulati (1995) atenta 

para o aspecto da confiança nas alianças estratégicas, afirmando, no entanto, que 
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há o medo de algumas empresas agirem de forma oportunista, tirando vantagens 

das relações próximas ou usando informações que possam danificar os interesses 

dos parceiros fazendo com que algumas empresas desistam da aliança. Um 

entrevistado, quando indagado sobre a importância da confiança na seleção dos 

parceiros afirmou:

Sem duvida a confiança se deu primeiramente pelo conhecimento da 
gestão, por exemplo, antes de acontecer a fusão os acionistas de uma 
empresa foram conhecer o funcionamento da outra empresa, aí mais 
profundamente sem ter assinado nada e a outra também foi conhecer as 
operações da primeira. Isso, portanto aumentou a confiança, fora o próprio 
mercado como eu te falei. Você conhece o seu concorrente através do 
mercado, se tem práticas responsáveis, se  é ético  e se seus clientes falam 
bem de você.  Como estávamos no mercado também, isso serviu para 
termos mais confiança, pelos anos de mercado cada uma das duas 
empresas tinha 10 anos de mercado[...] Uma outra coisa também quando 
você vai fazer uma fusão você faz uma diligência em cada uma das 
empresas por exemplo, pra ver se realmente tudo o que você me falou é o 
que está acontecendo na empresa. Aí você bota lá os seus advogados, os 
seus auditores e eles vão lá e investigam uma empresa  e outra, pra ver se 
aquilo que você me falou,  ah eu tenho um ativo de tanto. ahh você tem um 
ativo de tanto? Não que isso seja uma questão de desconfiança, isso é uma 
prática de mercado [D2]. 

Um outro entrevistando relata a importância da confiança, também 

ressaltando   que se  conhece o parceiro através do mercado. É como se o mercado 

espelhasse as características e as qualidades de cada um: 

Confiança é muito importante, mas confiança você adquire no dia-a-dia. 
Existia, pelo que se lia, pelo que se conhecia no mercado, um certo 
conhecimento. É no mercado  que você conhece os parceiros. Os 
fornecedores são quase um só, então, de certa forma, você sabe quem são 
seus concorrentes e como eles atuam, O fato de se conhecer a conduta da 
Ale e da Sat já dava um perfil da confiança [D3].

Ainda no que diz respeito a confiança, Uzzi (1997) afirma que a confiança é 

uma característica explícita nas relações imersas, e que o processo heurístico na 

confiança ajuda as pessoas a tomarem decisões mais rápidas além de lidar melhor 

com informações mais complexas: 

[...] uma confiança que foi construída ao longo do tempo, a partir das 
negociações dos sócios avançando no processo de fusão operacional até 
que efetivamente eles se tornaram sócios [...] Então é importante. Foi um 
dos grandes pontos confiar um no outro. Mas essa não foi uma confiança 
que existia  do momento zero, ela já existia ao longo do tempo [D3]. 
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Antes da fusão houve uma única parceria anterior da Sat com a Ale, onde a 

Sat armazenava combustível nas bases da Ale que eram bases próprias. A Ale era 

então fornecedor de serviços da Sat. Isso já era um início da participação da Sat no 

sudeste. Embora tenha havido essa parceria anterior e segundo Gulati e Gargioulo 

(1995) as pessoas que têm um papel importante na formação de novas alianças 

estratégicas recaem nas parcerias passadas para guiar suas futuras decisões sobre 

alianças, esta parceria não foi tão importante para a fusão: 

Não teve nada significativo dessa parceria com a fusão, já tínhamos uma 
relação boa, construída. Não foi um teste. Ah, fiz com ela a parceria e deu 
certo [D2].  

Nessa parceria anterior observou-se que o fato do grupo dirigente da Sat ter 

uma relação de “amizade” com o pessoal da Ale, ajudou na busca por um parceiro 

que atendesse as suas expectativas. Gulati  (1998) ressalta que no momento de se 

formar uma aliança, as organizações se voltam  para a sua rede de relacionamentos  

em busca de parceiros potenciais o que também  pode ser observado no trecho a 

seguir:

Na época um dos parceiros que nos encontramos para permitir nossa 
entrada no mercado do sudeste foi a ALE que tinha bases de armazenagem 
própria, onde poderíamos armazenar nossos combustíveis e iniciamos uma 
negociação., Já tínhamos uma aproximação, uma filosofia muito parecida, 
os profissionais já se conheciam de longa data, já existia uma relação antiga 
entre os profissionais, o Juscelino, eu ,o Zattar superintendente da Ale 
então , o Cunha que tinha sido nosso diretor financeiro tinha sido diretor da 
Ale, então, tinha muitos laços, muitos contatos, até por que eram empresas 
muito semelhantes [D1]. 

No que se refere às relações sociais entre as empresas é importante destacar 

que os contatos entre elas, anteriores à primeira parceria de armazenagem de 

combustível foram importantes para a fusão. O fato de alguns funcionários terem 

trabalhado juntos em outra distribuidora antes de irem para a Sat ou a Ale contribuiu 

para a difusão dos contatos: 
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Tinha um diretor da Ale que foi meu chefe no passado. Chefe do Juscelino 
no passado, o Cotta, então existia muitas relações entre as duas empresas 
[D1].

Conforme Granovetter (1973), os laços podem ser divididos em fortes e 

fracos. Laço forte, segundo o autor, é um amigo mais próximo em quem se tenha 

confiança e que tenha acesso a muitas das pessoas a que você também tem. 

Consiste em interação freqüente, pelo menos duas vezes na semana, estando, 

portanto, relacionados à freqüência de contato. Laços fracos são aqueles com 

alguém que você tem contato, mas não tem muita proximidade e também se 

relaciona com pessoas de outro círculo social diferente do seu, e por isso, têm 

acesso a informação diferente da sua.
Quando indagado sobre os tipos de laços que as empresas tinham antes da 

primeira parceria, um entrevistado afirmou o seguinte: 

Olha só, não vou dizer pra você que envolvia amizade. Mas como eu te 
disse, tinha um diretor comercial da ALE que foi meu chefe no passado, que 
foi chefe do Juscelino também, mas existiam vínculos entre as pessoas da 
Sat e a da Ale. A conduta era eminentemente de negócios, mas na hora que 
você sentava com as pessoas da Ale sempre existia uma proximidade que 
ia além da questão de negócios, Mas é a gente não convivia muito com 
eles. Até por que a gente morava aqui e eles moravam lá. Mas eram 
pessoas com quem  nós já interagimos no passado; alguma das pessoas 
que nos já havíamos interagido no passado. Ma eu vou dizer pra você que 
90% eram negócios [D1]. 

Percebe-se a partir desse relato que os laços entre a Sat e a Ale eram laços 

fortes. Embora não houvesse essa interação freqüente que é característica desses 

laços, havia confiança de parte a parte, e eles também tinham acesso a muitas 

pessoas em comum, do meio de distribuição de combustível.

Embora o entrevistado afirme que 90% são negócios, ele também cita que na 

hora em que se sentava com pessoas da Ale havia proximidade que ia além dos 

negócios o que caracteriza uma imersão. 

No que diz respeito ao tipo de informação trocada antes da parceria, não era 

nada tão peculiar. Informação mais refinada apenas no momento em que se decidiu 

fazer a fusão: 

Até enquanto era só uma parceria comercial era informação só para manter 
a parceria comercial, Então, como nós tínhamos o nosso produto 
armazenado na base da Ale havia uma troca de relatórios e cobranças 
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também. A partir do momento que começou a haver um interesse real pela 
fusão se trocou informações públicas por que as duas empresas eram 
sociedades anônimas, as duas empresas publicavam balanços nos jornais e 
tinham auditorias externas. Então começou a se trocar informações só que 
eram informações públicas.Só no segundo momento em que se tentou 
efetivamente fazer uma fusão é que se assina um contrato de 
confidencialidade e aí você começa a trocar informação mais sigilosas. Mas 
aí você limita a um grupo de pessoas que são escolhidas dos dois lados 
para ter acesso a essas informações [D3]. 

Em relação aos contatos e o acesso a informações privilegiadas isso foi 

constatado no depoimento a seguir. O entrevistado foi enfático de como o fato de 

conhecer bastante gente facilita o acesso a informação, uma informação até 

diferenciada, que outros não têm, além de ajudar também, a saber, mais os 

movimentos da concorrência: 

Nós temos um sistema de informação muito bom sobre o mercado. A Ale e 
a Sat conhecem bem o mercado mais até do que as empresas do Sindicom, 
por que elas conhecem os postos de bandeira delas enquanto nós 
conhecemos todos os postos. Tanto a Ale quanto a Sat, porque 
trabalhávamos no mercado de bandeira branca e tanto nosso profissional 
tem um conhecimento de mercado muito mais aprofundado do que as 
empresas do Sindicom, como o fato de conhecermos bastante gente nos 
ajuda a obter informações, mais os movimentos da concorrência, pois 
temos uma rede de relacionamentos muito forte. A nossa rede de 
relacionamento tanto do Sindicom como da Brasilcom que são das 
pequenas empresas. A gente transita bem nos dois sindicatos. Falamos 
tanto com as pequenas quanto com as grandes até porque estamos no 
meio do caminho quando o Sindicom quer saber do mercado varejinho eles 
não sabem como a gente sabe e quando as pequenas também não sabem 
das grandes empresas por que não fazem parte do Sindicom. Transitamos 
bem nas duas áreas, tanto nos pequenos quanto nos grandes. [D2]. 

Burt (1992) afirma que além de receber a informação necessitada, os 

contatos pessoais fazem com que você a receba antes de outras pessoas. O 

entrevistado também afirma que ter funcionários no seu quadro atual que tenham 

trabalhado em outras empresas do segmento facilita o acesso a essas outras 

empresas.

Tem muitos funcionários nosso que vieram de pequenas empresas também, 
isso facilita o nosso trânsito nessas pequenas empresas, a gente tem 
funcionários das grandes assim como temos de pequenas então temos 
abertura. Assim como eu tive esse laço com a Esso e através da Esso eu 
conheci  funcionários nossos que têm contatos com pequenas empresas e 
portanto, tem laços com funcionários dessas pequenas empresas.Isso nos 
permite trabalhar toda essa rede de informação, tanto das pequenas quanto 
das grandes empresas [D2]. 
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Embora ter uma rede sólida de contatos seja muito importante para ter acesso 

a informações privilegiadas Burt (1992) destaca a importância de se ter numa rede 

um buraco estrutural que é a separação entre os contatos não redundantes. Em uma 

redundância por equivalência estrutural as pessoas possuem os mesmos contatos, o 

que acaba levando as mesmas fontes de informação. 

 Ao ser interrogado se pessoas fora do circulo de amizades da empresa 

influenciaram na parceria, ouviu-se a seguinte resposta: 

Sem dúvida. Olha, muita informação, você tinha. As figuras de dois 
fundadores da empresa, o Marcelo Alecrim e o Sergio Cavaliere. O 
Cavaliere era presidente do Conselho fundador da Ale, o Marcelo, o 
presidente dono fundador da Sat, então, com certeza, o fato da amizade 
entre eles, o superintendente da Ale também tinha uma história dentro do 
segmento, foi ele que viabilizou esse contato. O próprio Juscelino também 
tinha uma amizade com o superintendente da Ale, porque ele também era 
do segmento. E aí as pessoas correlacionadas existiam. Houve um ciclo de 
informações [D1]. 

 Segundo Granovetter, (1973) é importante ter contatos indiretos pois quanto 

menos houver, mais encapsulado estará em termos de conhecimento além do seu 

circulo de amizades . 

Nesse sentido verifica-se que a Sat e a Ale tinham esses contatos indiretos já 

que pessoas fora do circulo de informações contribuíram, sim, no acesso a novas 

idéias e oportunidades, afirmando o entrevistado que essas pessoas 

correlacionadas existiam.

Em relação a centralidade, Burt (1992) afirmou que quanto mais central uma 

organização estiver em uma rede, mais bem posicionada ela está em relação às 

trocas e à comunicação, e maiores são os benefícios ganhos com suas redes de 

contatos, aumentando assim o seu poder na rede. Isso fica visível no momento em 

que o entrevistado afirma que a Sat e a Ale recebiam um tratamento diferenciado 

pela Petrobrás pelo fato de estarem bem posicionadas na rede. Isso revela a boa 

reputação que a Sat e a Ale tinham no mercado.

É aquilo que eu falei pra você. Na época o setor tinha duzentas e tantas 
distribuidoras, mas o setor como um todo e o empresariado via essas duas 
distribuidoras de forma diferente. A Petrobrás, por exemplo, diferenciava a 
Ale e a Sat. Havia uma empatia devido a postura, o crescimento da filosofia, 
ambas as empresas queriam construir cadeias de postos tanto que na 
época da fusão a Sat tinha quatrocentos e cinqüenta postos e a Ale 
quatrocentos e dez. Então você vê que eram muito semelhantes, a estrutura  
e o porte muito semelhantes. Eram vistas pelos empresários e pelo 
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mercado com muito bons olhos. São empresas que realmente querem e 
estão construindo para se perpetuar. Então, estão fazendo realmente um 
trabalho pra ficar e não pra passar uma chuva. E a visão do empresariado 
nesse aspecto era muito boa. Bancos participaram do processo. O Marcelo 
e o Sergio tiveram referenciais de bancos de ambas as empresas.- “ Não, 
eu conheço o pessoal da Ale, é muito bom” . São referenciais importantes. 
É um processo natural [D1]. 

Segundo Gulati (1998) o status de uma organização na rede afeta sua 

reputação e visibilidade no sistema. Quanto melhor sua reputação maior o acesso 

da organização a diferentes fontes, o que a torna um parceiro atrativo. 

Os benefícios ganhos com a relação de parceria foram muitos. Desde um 

aumento de produção até uma visibilidade maior da empresa. Embora haja o risco 

de que a relação possa vir a terminar e um parceiro possa copiar os bens mais 

valiosos dos outro, há também que se atentar para o fato de que não terem 

trabalhado antes pode fazer com que eles deixem de observar as ações uns dos 

outros (POWELL, 1987). Esses aspectos podem prejudicar a relação entre os 

parceiros, porém isso não foi observado na Alesat e os benefícios ganhos com a 

interação foram muitos, como destaca um entrevistado: 

Com a fusão a empresa passou a ocupar o sexto lugar no ranking de 
distribuição, a passou a atuar de uma maneira bem mais abrangente do 
ponto de vista mercadológico, potencializou a gestão logística.A logística faz 
muita diferença nesse negócio, mesmo nas áreas em que as empresas 
atuavam, aumentou a carteira de clientes e conseqüentemente aumentou a 
capacidade de atendimento e  a capacidade de mapeamento logístico, com 
uma concentração maior de clientes. Sem contar que a medida que o tempo 
passa esse é um mercado que vem se consolidando e que vem ficando 
restrito às empresas sérias. E estar bem posicionado nesse mercado nesse 
momento é bem interessante. Após a fusão nos estamos mais capacitados, 
melhor preparados para poder aproveitar essas oportunidades do processo 
de seriedade de consolidação [D2]. 

Conflitos sempre há principalmente quando duas empresas passam a ser 

uma só. No entanto a maneira de como a empresa trabalha para que as decisões 

que sejam tomadas agrade a todos e o fato de que agora elas têm um interesse em 

comum que é crescer juntos, praticamente reduz qualquer conflito de grande 

proporção, como atesta um entrevistado abaixo: 

[...] Então nós não temos tido problemas de conflito, por que nós temos 
interesses comuns e o fato de nós termos um planejamento estratégico, é 
desenvolvido pelos executivos e aprovado por um conselho e isso facilita 
muito, por que nos paramos todo ano em um determinado momento para 
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analisar o mercado, nós analisamos o cenário macroeconômico do mundo, 
do Brasil, o cenário do mercado de combustível no mundo e no Brasil, a 
nossa empresa e aí nós começamos a definir a nossa estratégia. Aquilo que 
nos acreditamos que devemos fazer para manter o crescimento da empresa 
etc. E isso é depois apresentado ao conselho que valida ou não, mas tem 
validade, assim quando você tem um alinhamento estratégico entre 
conselho, alta direção e colaboradores - nós nos reunimos, discutimos 
cenários, pensamos, avaliamos e decidimos. Por isso a companhia fica toda 
alinhada em busca de um objetivo e então os conflitos são mínimos [D3]. 

O processo de tomada de decisão na empresa acaba sendo tranqüilo, sem 

demais atribulações. Caso as decisões não sejam resolvidas entre os executivos, é 

levada ao conselho de administração: 

As empresas já tinham auditoria externa, conselho de administração, a Sat 
já tinha um investimento de um fundo de private equity, já tinha uma serie 
de procedimentos com relação a transparência e foi feito um estatuto, foi 
feita a negociação, foi eleita a diretoria que ia assumir a companhia. Foi 
definido um novo conselho. A forma como foi definido facilita muito por que 
existe interesse comum dos acionistas em fazer o negócio crescer, fazer o 
negócio dar certo, quando você tem acionistas com a mesma visão, com o 
mesmo objetivo buscando a mesma coisa, conflitos quase não existem. 
Existe uma alçada de autonomia para os executivos com relação a valores, 
decisões etc. Se os executivos precisam tomar uma decisão que ultrapasse 
essa alçada, essa decisão é encaminhada ao conselho que pode aguardar 
uma reunião ordinária ou pode até convocar uma reunião extraordinária. O 
conselho senta, analisa, questiona faz um levantamento de informações e 
decide [D3].

Em relação ao uso do contrato para resolver algum conflito maior um 

entrevistado disse o seguinte: 

Não existe nenhum conflito decisório que imobilize a empresa, muito pelo 
contrario um grande diferencial nosso é buscamos explorar essa 
flexibilidade e agilidade no processo decisório [...]. Eu participo e 
acompanho junto com o Juscelino e o Marcelo todos os eventos.  Tá lá, tá 
escrito na verdade é o seguinte por que não se usa o contrato? Por que se 
colocou no contrato aquilo que se esperava que fosse feito, então você 
acaba seguindo aquilo que foi no contrato por que foi acertado. Você não 
precisa forçar para que seja feito algo por que foi escrito no contrato. 
Quando você colocou no contrato é por que você achava que deveria ser 
feito. Então, segue-se a regra [D1]. 

Percebe-se, portanto, que o contrato não é usado para resolução de conflitos 

e desavenças sobre uma tomada de decisão entre os acionistas. 

A seguir será apresentada as conclusões e as recomendações do trabalho. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

È possível verificar através da análise dos dados que a formação da parceria 

foi muito vantajosa para ambas as empresas. Além do ganho de escala, a parceria 

resultou numa maior projeção nacional o que as tornou mais competitivas no 

mercado.

Observa-se que assim que houve a fusão um aspecto que auxiliou no 

convívio inicial foi o fato das empresas já terem propósitos firmados tais como: 

serem reconhecidas nacionalmente, expandir operações para o resto do Brasil e 

serem éticos no mercado. Os objetivos da Sat eram muito similares aos da Ale e 

isso foi importante no início do relacionamento. 

Na análise dos dados verifica-se que diversos aspectos das redes de 

relacionamentos foram determinantes para a formação da parceria tais como os 

laços existentes entre as empresas, o posicionamento na rede e também a 

confiança.

Por outro lado, a análise dos dados também mostrou que aspectos 

relacionados a alianças estratégicas foram muito importantes. O ganho de acesso 

mais rápido a novas tecnologias e mercados, a utilização dos benefícios da 

economia de escala, a aquisição de know how em áreas que não estão ao alcance 

das firmas, e por fim, a divisão de riscos em atividades que estão além da sua 

capacidade (POWELL, 1987), foram elementos fortes. Na fusão, outro fator que se 

mostrou determinante para a formação da parceria foi o fato das empresas já terem 

transacionado antes. Este fato aumentou a confiança que uma tinha pela outra e 

evitou que houvesse, segundo Gulati (1998), comportamentos oportunistas, visto 

que as empresas já se conheciam antes e tinham o mesmo objetivo em comum que 

era crescerem juntas. 

No que concerne aos critérios para a escolha do parceiro percebe-se que a 

aliança passada realizada entre a Sat e a Ale fez com que o grupo dirigente 

passasse a ter uma relação mais próxima com o pessoal da Ale, e isso ajudou na 

busca por um parceiro que atendesse as suas expectativas. Porém, embora essa 

aliança tenha tido sua importância na fusão, o que mais influenciou foi o fato de a 

Sat ter encontrado um parceiro que também tinha intenções de expandir suas 
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operações, e que pudesse auxiliá-la a entrar em um mercado onde não havia muita 

atuação por parte da empresa. 

As relações entre os funcionários das empresas também ajudaram na busca 

por um parceiro que atendesse aos anseios de ambas. Esses laços sociais já 

existentes auxiliaram tanto na troca de informações que circulavam no meio, quanto 

na difusão dos contatos. Verifica-se que havia entre as empresas um laço forte, pois 

ambas tinham acesso ao mesmo grupo de pessoas, a informação que circulava era 

similar e havia confiança entre elas, no entanto conforme o relato de entrevistado 

não havia uma interação freqüente que é característica presente no laço forte. As 

empresas atuavam em regiões distintas, portanto se viam mais em convenções, 

reuniões do meio empresarial e festas de fim de ano. 

Os contatos que a Sat possuía no segmento de distribuidoras foi muito útil no 

sentido de obter informações privilegiadas. Essa troca de informações com outras 

pessoas do meio ajuda a saber de forma mais precisa  os movimentos da 

concorrência. Um entrevistado cita que o fato de que transitarem bem tanto no 

sindicato das grandes empresas ao qual eles fazem parte, quanto no das pequenas, 

auxilia nesse acesso a informações e na busca por novas oportunidades no 

mercado.

Um outro aspecto que foi benéfico nesse acesso a informação “diferenciada” 

foi o fato de que alguns funcionários do quadro atual da empresa haviam trabalhado 

em outras distribuidoras. Isso ajuda de certa forma a se obter informações mais 

rápidas com o concorrente. 

Em relação à centralidade, verifica-se que o fato das empresas estarem bem 

posicionadas na rede trouxe benefícios em relação às trocas e à comunicação. A 

boa reputação fez com que as empresas tivessem um tratamento diferenciado pela 

Petrobrás conforme citação de um entrevistado. 

Em relação aos benefícios obtidos com a fusão, destaca-se o fato de agora 

ocuparam o sexto lugar no ranking de distribuição de combustível. Houve também 

ganhos do ponto de vista mercadológico, logístico e na maior carteira de clientes. 

Embora haja os riscos da aliança não dar certo e a relação dos parceiros ser 

prejudicada, isso não foi observado na empresa. Até por que já que as empresas 

juntaram seus ativos ambas seriam prejudicadas. 

Isso, no entanto, não significa que não haja conflitos na organização. Conflitos 

sempre haverá, porém a empresa trabalha no sentido de tomar decisões que agrade 
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a todos e o  fato de   agora  terem interesses em comum reduz a proporção  de 

conflito que se apresente. As decisões quando não são resolvidas no âmbito da 

diretoria são encaminhadas ao conselho para uma solução de consenso.

Em relação a recorrer ao contrato diante de qualquer problema isso nunca 

aconteceu na Sat ou na Ale, pois como atesta um entrevistado o que foi colocado no 

contrato é o que eles esperavam que fosse feito, tudo que foi colocado no contrato 

foi acertado entre ambas as partes. 

Dentre os motivos que podem levar uma empresa a formar uma parceria 

segundo Child e Faulkner (1998) está o fato de se ganhar acesso aos benefícios de 

outras firmas, reduzir o risco ao compartilhar com um parceiro e ajudar a moldar um 

mercado. Diante desses motivos o que mais se observou no caso estudado foi o 

ganho de conhecimento, a amplitude nacional e o acesso a muitas informações. 

No que se refere a questão dos recursos percebe-se que a aliança foi uma 

maneira de adquirir know how em uma área que não se dominava, visto que a Ale 

tinha experiência em bases próprias, coisa que a Sat não tinha e a Sat possuía frota 

própria coisa que a Ale não tinha. Houve, portanto, uma complementaridade de 

recursos.

Alguns aspectos da teoria dos custos de transação foram observados nessa 

parceria. Houve um aumento no poder de barganha pelo fato da empresa ter se 

tornado maior e desse modo  poder comprar e negociar com a Petrobrás um volume 

maior de álcool. Em relação ao comportamento oportunista não foi observado na 

aliança. Não teria sentido um comportamento oportunista nesse tipo de parceria que 

é a fusão. As empresas se uniram por que queriam crescer, se firmar no mercado. 

Caso houvesse alguma trapaça, ambas as empresas seriam prejudicadas, já que 

agora elas são uma só.

No que concerne ao tipo de parceria escolhido pelas empresas, a fusão era a 

melhor escolha. Nenhuma das empresas queria sair do mercado, então uma 

aquisição estava descartada. As empresas queriam se tornar um player mais forte 

no mercado, além do que uma empresa queria vir para o sudeste e a outra para o 

nordeste, então a fusão possibilitaria que as empresas tivessem domínio nessas 

áreas geográfica e culturalmente diferentes.  A fusão, como atesta um entrevistado, 

possibilitaria ganhos sinérgicos, que nenhuma outra parceria poderia oferecer. 

Em relação a intervenções governamentais não houve nenhuma, apenas 

conversas para saber o melhor local onde poderia ficar a matriz.
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Um problema enfrentado pela Alesat diz respeito a que marca iria prevalecer 

para identificar a empresa. Após algumas pesquisas verificou-se que a marca Ale 

era a que estava mais alinhada à estratégia do negócio e segundo um entrevistado 

ela já tinha um conteúdo de marca mais estruturado que a Sat. 

Em relação a adaptação dos funcionários a uma “nova” empresa , não houve 

maiores problemas pois ambas tinham características muito parecidas, uma cultura 

similar. No entanto, um erro apontado pelos próprios entrevistados foi o fato de 

manter no processo de fusão da empresa funcionários trabalhando, quando se sabia 

que ao final do  processo seriam dispensados. Era preferível que eles saíssem logo 

no anúncio da operação. Foi uma tarefa desgastante que mexeu com os 

sentimentos dos demais funcionários, já que cada saída era uma despedida. 

Diante dos resultados obtidos neste caso, apresenta-se as seguintes 

recomendações para estudos futuros: 

1) Analisar de forma mais detalhada a importância da confiança, a 

influência que esta exerce na formação de uma parceria mais 

“duradoura” como a fusão; 

2) Investigar como estar bem relacionado no mercado, ter muitos contatos 

no segmento em que se atua e ter uma boa reputação influencia no 

acesso a informações privilegiadas e também na busca por parceiros 

que tenham os mesmos objetivos e 

3) Analisar o desempenho da parceria no decorrer dos anos, se a parceria 

vem dando certo, se houve mudanças contratuais e se a empresa vem 

alcançando os resultados esperados. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Roteiro utilizado nas entrevistas. 

Nome da organização: ________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________
Tempo da empresa: __________________________________________________ 

Respondente: _______________________________________________________ 
Cargo: _____________________________________________________________
Redes: _____________________________________________________________ 

1. Quais os critérios para ter escolhido a ALE na parceria? 
2. Qual o papel da confiança na escolha do parceiro? 
3. Já houve outras parcerias com a ALE anteriormente? Se sim, a confiança foi 

primordial para a fusão? 
4. Como uma relação com parceiros começa e se desenvolve ao longo do tempo? 
5. Qual o tipo de informação trocada antes da parceria? 
6. Quais os laços que a empresa tinha com a ALE antes da primeira parceria? 
7. De que maneira os contatos que a empresa tinha auxiliou no acesso a 

informações privilegiadas? 
8. Pessoas fora do circulo de amizade/informações influenciaram na formação da 

parceria?
9. A empresa estava estrategicamente bem posicionada? O fato de estarem bem 

posicionados influenciou na troca de informações e comunicação? 
10. Em relação a interação:  

a) Quais os benefícios ganhos com a relação (parceria)? 
b) Como os problemas são resolvidos? Vocês recorrem ao contrato? Explique

Alianças

1. Como essa relação primeiramente começou? 
2. As empresas participaram de outras alianças estratégicas? 
3. Qual a importância da aliança para o seu negócio quando ela logo começou? 
4. Quais os principais objetivos que a empresa tinha para formar a parceria? 
5. Por que a Fusão e não outra aliança estratégica? 
6. Houve algum envolvimento governamental na formação da parceria? 
7. Quais foram as dificuldades enfrentadas pela empresa ao formar a parceria? 
8. Devido  a fusão, os laços mais profundos(de amizade) anteriores da empresa 

foram afetados? Quais os benefícios alcançados pela empresa com a formação 
da parceria? 

9. Quais os riscos assumidos pela empresa ao se formar a parceria? 
10. Houve alguma alteração nos termos acordados após a formação da aliança? 
11. Quem entrou com maior numero de ativos na aliança? 
12.  Houve algum problema em relação a choque cultural no processo de fusão? 
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